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Horst aan de Maas

Kleurrijk afscheid
Leerlingen uit groep 8 van basisschool De Twister in Horst, werden gisteren uitgezwaaid door leraren, ouders en schoolgenootjes. De 39 scholieren zwaaien af en starten na de
zomervakantie op het voortgezet onderwijs. Met een kleurrijk afscheid kwam er een eind aan de schoolperiode, waarin in de laatste week onder meer een spokentocht en
gezamenlijk ontbijt op het programma stonden. Het zorgde voor de nodige kleine oogjes, maar dat mocht de pret bij de schoolverlaters niet drukken.

Wethouder Elbert Joosten: ervaren rot in nieuwe rol
Hij mag dan het nieuwe gezicht zijn binnen het College van B&W in Horst aan de Maas: aan politieke
ervaring heeft Elbert Joosten (62) geen gebrek. Als wethouder beheert hij namens het CDA de komende
vier jaar de portefeuille ‘Krachtig samen leven in een slagvaardige gemeente’. “De ambtelijke trein
dendert in Horst aan de Maas in volle vaart door. Het is voor mij de uitdaging om hard genoeg te rennen,
zodat ik erop kan springen.”
Een functie als wethouder bij de
gemeente Horst aan de Maas is
nieuw voor Joosten, maar hij is
een ervaren rot als het aankomt op
gemeentepolitiek. Van 2006 tot 2014
zetelde hij in de gemeenteraad en
namens het CDA was hij tussendoor
ook nog enkele jaren fractievoorzitter. “Helaas viel een derde termijn
in de raad toentertijd niet meer te
combineren met mijn werk. Ik was
gekozen door de inwoners en wilde
me daarom volledig in kunnen zet-

ten. Toen het niet bleek te lukken,
heb ik mijn zetel na twee termijnen
met pijn in het hart opgegeven. De
regionale politiek ben ik echter altijd
nauwlettend blijven volgen.” Nu
de kans om wethouder te worden
voorbij kwam, hoefde Joosten niet
lang te twijfelen over zijn terugkeer. “Natuurlijk kan ik ergens aan
de toog gaan zitten en klagen over
wat er allemaal anders moet in onze
gemeente, maar dan zet ik liever zelf
de schouders eronder. Nu zit ik als

wethouder sinds kort aan de kant
van de bestuurderstafel. Een andere
rol dan ik in het verleden had en dat
is eventjes wennen, maar ik ben niet
onbekend met het gemeentewerk en
de organisatorische kant daarvan”,
verduidelijkt hij.

Ambities
De naam van Elbert Joosten kwam
ondanks zijn politieke ervaring
behoorlijk uit de lucht vallen, toen
het CDA hem naar voren schoof als

beoogd wethouder. Nadat eerste
man Rudy Tegels niet langer beschikbaar was wegens een integriteitskwestie, werd ervan uitgegaan dat
Han Geurts, nummer twee op de
kieslijst en op dat moment zittend
wethouder, ook de komende periode
die functie zou blijven bekleden. Niet
in de laatste plaats door Geurts zelf.
Toch kwam het CDA bij Joosten uit.
“Toen bij mij de telefoon ging en ik
gepolst werd, was ik in eerste instantie ook verbaasd. ‘Er waren toch al
kandidaten’, was mijn eerste wedervraag. Na een uitleg over de gang
van zaken, heb ik aangegeven best
na te willen denken over een functie als wethouder”, vertelt Joosten.
“Ik kan veel vinden van de manier

waarop het allemaal gegaan is, maar
daar heb ik verder geen rol in gehad.
Er zijn keuzes gemaakt en het is niet
zo dat mensen hebben moeten wijken omdat ik bepaalde ambities heb.
Dat staat volledig los van elkaar. Des
te belangrijker dat we in de toekomst
beter communiceren. Naar buiten toe
en onderling”, vult hij aan.

Hectische weken
Met de portefeuille ‘Krachtig samen
leven in een slagvaardige gemeente’
beheert Joosten een behoorlijk pakket. Met thema’s als sport, accommodaties, cultuur en financiën, krijgt hij
het nodige op zijn bordje.
Lees verder op pagina 11
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Project Frisse Scholen gaat zorgen voor
een duurzamer Dendron College

Kindcentrum STip huldigt
jubilerende juf

Op het Dendron College in Horst is het project ‘Frisse Scholen’ officieel afgetrapt. Het project behelst de
verduurzaming van het schoolgebouw. Het gaat daarbij om een miljoeneninvestering. De werkzaamheden
moeten volgens planning rond de kerstvakantie klaar zijn.

Kleuterjuf Willie Alaerds van kindcentrum STip werd afgelopen
week behoorlijk in het zonnetje gezet. Haar school stond uitgebreid
stil bij het 25-jarig jubileum van de nietsvermoedende lerares.

Het heeft even geduurd, maar het
Dendron College heeft na twee
rondes van aanbestedingen in
CroonWolter&Dros een geschikte
hoofdaannemer gevonden bij de
realisatie van de verduurzaming van
het schoolgebouw. “Het gaat om een
miljoeneninvestering, dus er is logischerwijs nogal wat tijd gaan zitten in
de voorbereiding van dit project”, legt
rector Zwanetta Por uit. “Maar ik ben
ontzettend blij dat we nu eindelijk het
officiële startschot van de werkzaamheden kunnen geven”, voegt ze eraan
toe. 30 Procent van de miljoeneninvestering is verstrekt middels een subsidie van de Rijksoverheid. De komende

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..

maanden worden door de hoofdaannemer gebruikt om diverse werkzaamheden uit te voeren. Zo wordt er in
alle praktijklokalen ventilatie aangebracht en een luchtbehandelingskast met warmteterugwinning (WTW)
op het dak van de school geplaatst.
Deze gaat het Dendron College voorzien van gekoelde lucht en ventilatie.
Ook wordt er een WTW-unit geplaatst
in de verlaagde plafonds op de verdiepingsvloeren, die gaat zorgen voor
het inblazen en afzuigen van de lucht.
Regiodirecteur Patrick Franks van aannemer CroonWolter&Dros somt enkele
voordelen op van deze aanpassingen
op. “We verbeteren op deze manier
niet alleen de leefomgeving op school,
maar dringen uiteindelijk ook de energiekosten terug. We gaan proberen om
tijdens de uitvoering van dit project zo
min mogelijk overlast voor de school
te veroorzaken. Daarom starten we
nu de zomervakantie voor de leerlingen begint. Wel houden we een slag

om de arm wat betreft de opleverdatum. Je bent daarbij ook afhankelijk
van externe factoren en leveranciers,
die je niet zelf in de hand hebt.” Ook
wethouder Roy Bouten van jeugd en
onderwijs onderstreept de voordelen
van de aanstaande aanpassingen. “Als
gemeente hebben we aangegeven dat
we een gezonde leefstijl van jongeren heel belangrijk vinden en dat we
daar als gemeente een rol in dienen
te spelen. Dankzij deze aanpassingen
wordt de leeromgeving van de studenten op het Dendron College nogal wat
gezonder. Dat zorgt op de lange termijn hopelijk niet alleen voor gezondere leerlingen, maar ook voor nóg
betere resultaten.” De werking van de
nieuwe systemen wordt na oplevering
per lokaal gemonitord middels een
energieregistratie- en bewakingssysteem, dat zelfstandig rapportages op
kan leveren.

“Alles is in het uiterste geheim voorbereid”, zegt schooldirecteur Ruud
Leurs. “Willie is bij ons juffrouw bij
de onderbouw. Daar heeft ze ook
altijd gewerkt. Een heel sociaal en
betrokken iemand”, voegt hij er aan
toe. Het geheimhouden van de activiteiten viel niet mee. “Willie is niet
alleen kleuterjuf, maar ook lid van
de dorpsraad en Horster toneelclub.
Ze weet altijd wat er speelt in de
regio. Ze is heel sociaal en betrokken”, schetst Leurs.
Meteen bij aankomst op het
schoolplein viel Alaerds van de ene
verbazing in de andere. In het bijzijn van alle schoolkinderen werd
ze gehuldigd. Na een optreden van
de Golden Liesjes, waar ze zelf ook
deel van uitmaakt, volgde er een
receptie. “Alle kinderen hadden
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of een bloem bij uit eigen tuin, of
er eentje geknutseld. Uiteindelijk
had Willie vijf emmers vol. Het
zorgde voor een kleurrijk geheel.
Ook kreeg ze van de kinderen een
verzameling met knutselwerkjes”,
vertelt de directeur. “Ze vond het
fantastisch. En ze heeft het ook
meer dan verdiend. Willie is een
collega die altijd een stukje vrolijkheid mee naar haar werk neemt.
Ze ziet altijd mogelijkheden en
oplossingen. Je hoeft haar maar te
bellen en ze staat voor je klaar en
is daarnaast ook nooit te beroerd
om aan te pakken”, steekt hij zijn
bewondering niet onder stoelen of
banken. Later dit jaar mag Willie
meebeslissen over een culturele
activiteit waar de hele school bij
aanwezig zal zijn.
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Agrariërs vrezen voor toekomst

Stikstofbeleid en gebrek aan perspectief zorgen
voor veel onzekerheid bij boeren
Als het aan het kabinet ligt, moet de uitstoot van stikstof in bepaalde gebieden de komende jaren met 70 procent omlaag. Het zorgt voor veel weerstand, met name onder boeren. Ook in Horst
aan de Maas, waar diverse agrariërs in aanhoudende onzekerheid leven en het nodige aan perspectief missen.

Het was een harde boodschap van
het kabinet enkele weken geleden:
om de uitstoot van stikstof terug te
dringen moet de landbouw op de
schop. Voor 2030, het jaar waarin de
doelstelling volgens het gepresenteerde plan moet worden gerealiseerd, zullen boeren moeten worden
uitgekocht, of begeleiding krijgen bij
het overschakelen naar een minder
intensieve vorm van veehouderij. Er
wordt rekening mee gehouden dat
de veestapel in z’n totaliteit met zo’n
30 procent moet krimpen. Het nieuws
kwam als een donderslag bij heldere
hemel voor veel agrariërs, die vrezen
voor hun toekomst. Dat geldt ook voor
Rien Rops (27) uit Evertsoord, die op
het punt staat het melkveebedrijf van
zijn ouders over te nemen. “De uitdagingen stapelen zich op het moment
behoorlijk op in onze sector. Het zijn
niet alleen de stikstofplannen waar
we als melkveehouders in deze regio
mee worstelen, maar ook dat ze in
onze regio geen onttrekking van het
grondwater meer willen om de natuur
te herstellen. Werkgroep Behoud de
Peel won een rechtszaak, waardoor er
op een groot deel van de agrarische
grond rond de Mariapeel niet meer
beregend mag worden.” Toch zorgen
dit soort hoofdbrekens er voorlopig
niet voor dat Rien spijt heeft van zijn
voornemen om het familiebedrijf over
te nemen. “Het vak blijft prachtig. Juist
daarom is het ronduit vervelend dat
we worden geconfronteerd met allerlei onzekerheden van buitenaf. Ik heb
altijd het idee gehad dat we het als
boeren in Nederland wel zouden redden. Af en toe een regeltje erbij hier
of daar, maar verder hielden we het
voor iedereen behapbaar. Dat lijkt nu
afgelopen te zijn.”

Perspectief
Het is de onzekerheid die veel agrariërs dwars zit. Jonge boeren als Rien,
die staan te trappelen om het bedrijf

van hun ouders over te nemen, zijn
toch al dun gezaaid. Dat beaamt ook
zijn collega René Verstegen. De melkveehouder uit Sevenum wordt door de
ligging van zijn bedrijf waarschijnlijk
minder hard geraakt in de voorgenomen plannen, maar ook hij maakt
zich grote zorgen. “Of mijn zoon het
bedrijf op den duur over gaat nemen
is nog maar de vraag. Er ontbreekt op
het moment een stukje perspectief.
Een overname is qua regelgeving en
financiën al moeilijk genoeg, maar als
ook het perspectief wegvalt dan blijft
er maar weinig over. Dat is best een
pijnlijke conclusie.”

Protesten
De groeiende onvrede onder boeren
uitte zich de afgelopen periode in tal
van protesten. En dat zal ook nog wel
eventjes zo blijven, denken beiden.
“Zolang er geen vruchtbaar overleg
komt, gaan de protesten door. Er moet
een fatsoenlijk onderzoek komen
naar het stikstofprobleem, want het
is duidelijk dat er meerdere sectoren verantwoordelijk voor zijn. Niet
alleen de boeren. Het stoort me dat
alles wordt beslist in achterkamertjes, met vage rekenmodellen. Ons
wordt groot onrecht aangedaan. Als
de uitkomst van een onderzoek niet
bevalt, wordt het weggemoffeld. Dat
idee heb ik”, uit Rien zijn zorgen. Het
stoort hem dat er in Den Haag wordt
beslist over de toekomst van hem en
zijn collega’s, zonder dat zijn beroepsgroep daar een stem in heeft. “Ik
kan er niet tegen dat er een heleboel
wordt beslist zonder dat mensen met
verstand van de praktijk hun zegje
mogen doen. Daarom doe ik mee
aan de boerenprotesten. We hebben
toch niets te verliezen.” In juni toog
Rien met duizenden vakbroeders naar
Stroe, voor het grootste boerenprotest
uit de geschiedenis. “Vooral de heenen terugweg waren indrukwekkend.
We vertrokken in het holst van de

nacht en kwamen net na de middag
aan op de plaats van bestemming.
Natuurlijk kost dat veel tijd, maar het
gevoel dat we kregen onderweg was
geweldig. We voelden de steun van
het volk. Iedereen was positief en
liet blijken achter ons te staan. Dat
is een heel ander beeld dan dat nu
wordt geschetst in de media. Er zijn
veel mensen die ons wél snappen en
begrip hebben voor onze acties. In de
media lees je alleen de negatieve verhalen. In de praktijk zit het toch echt
anders.”

We voelden
de steun
van het volk

Handen vol
Zijn Sevenumse collega was zelf niet
in de gelegenheid om zijn ongenoegen kenbaar te maken tijdens één
van de protesten, maar staat er wel
volledig achter. “Ik run de melkveetak van ons bedrijf in m’n eentje. Mijn
vrouw verzorgt de nevenactiviteiten
die we ondernemen. Daardoor heb
ik de handen tot nu toe simpelweg
te vol gehad om te protesteren. Mijn
zoon is wel actief bezig geweest.
Met een groep hebben ze zich hard
gemaakt voor de boeren bij demonstraties. Als ik bij komende acties zelf
tijd vrij kan maken, dan ben ik zeker
van de partij”, laat René weten.

Patstelling
Een oplossing voor het probleem lijkt
zich intussen nog niet aan te dienen. Het kabinet en de boeren staan
wat dat betreft lijnrecht tegenover
elkaar. Net als zijn collega, geeft ook
René aan dat veel boeren zich op dit
moment niet gehoord voelen. “Als de
deskundigen inderdaad gelijk heb-

ben, en daar ga ik vanuit, dan moeten we inderdaad terug qua uitstoot
van stikstof. Daar zijn boeren ook
best toe bereid. Als er een fatsoenlijk
plan ligt tenminste. Eentje met het
nodige perspectief. Daar ontbreekt
het nu aan. Ruimte om te onderhandelen is er niet, heeft het kabinet al
laten weten. Ze wil enkel de plannen toelichten, maar daar hebben we
natuurlijk helemaal niets aan.” De
houding van het kabinet zorgt voor
een patstelling: er is vanuit Den Haag
geen ruimte voor herziening van
de plannen en de boeren gaan niet
akkoord met het voorstel zoals dat er
nu ligt. “De overheid kan ons regels
opleggen en verplichten deze na te
leven, maar als het draagvlak voor
die regels ontbreekt dan lijkt me dat
een heilloze missie,” ziet René het
somber in. Het naar voren schuiven
van Johan Remkens als bemiddelaar
gaat daar ook niets aan veranderen, zo denkt hij. “Remkens heeft
dit plan zelf mee de wereld ingeslingerd. Dat is olie op het vuur gooien.
Onvoorstelbaar dat ze met hem op
de proppen komen. Het vergroot de
onrust alleen maar. Zet boerenbestuurders bij een overleg. Mensen
met kennis van de praktijk én draagvlak. Het benoemen van deze bemiddelaar heeft geen enkele zin.”

Kwaad bloed
Zowel Rien als René hekelen de
werkwijze van het kabinet. Het zet
kwaad bloed bij een volledige branche, terwijl dat wellicht helemaal niet
nodig is, zo stelt René. “We hebben
in onze sector te maken met vergrijzing en een gebrek aan opvolgers.
Als ze eens fatsoenlijk zouden inventariseren hoeveel boeren er stoppen
de komende tien jaar, dan kom je
wellicht al een heel eind. Ik denk dat
dat ongeveer een derde is. Ze kunnen
hen een regeling aanbieden, waardoor ze bereid zijn om versneld die

stap te nemen. Zo ontlast je bedrijven
die wél verder willen en geef je ze
perspectief.”

Horst aan de Maas
Rien voelt zich op zijn beurt niet
alleen in de steek gelaten door de
overheid, maar ook door zijn eigen
gemeente. “Horst aan de Maas mag
best een beetje ballen tonen en zich
openlijk achter ons scharen. Kijk eens
hoeveel werkgelegenheid de agrarische sector onze regio de afgelopen decennia heeft opgeleverd. We
mogen best stellen dat de boeren
heel veel hebben betekend voor
Horst aan de Maas. Nu wij weer in de
hoek zitten waar de klappen vallen,
hoor je ze niet. Het lijkt wel alsof ze
bang zijn voor de heren in Den Haag.
Dat is frustrerend.”

Tekst: Jelle van Hees
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Geboren

Fedde
12 juli 2022
Zoon van
Fieke Geurts
en Marc Aerts
Meteriks veld 37
5964 AR Meterik

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet, maar ze niet meer herkent,
als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.
Na een rijk, veelzijdig en welbesteed leven, waarin hij er
altijd voor iedereen was, is overleden
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Sef Gooren

Jop

12 juli 2022
Zoon van
Laurens Reiniers en Floor Cox
Broertje van Cas
Zilverschoon 33
5975 TE Sevenum
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor al uw schilder- en texwerk
(binnen-buiten). Bel Huub.
06 14 11 59 49. (Gratis advies
-prijsopgave)
Voor aardbeienplanten - groente
planten o.a. winterpreiplanten
- fruitbomen en klein fruit naar
Thijs Huys Langstr. 64 5963NW HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Truus Gooren-Driessen
5 Broekhuizen, 28 januari 1942
c Horst, 14 juli 2022
Broekhuizenvorst:
Lottum:
Broekhuizenvorst:
Broekhuizenvorst:

Truus
Anja en Marc
Els en Eric
Wilbert en Carola
Koen, Stan

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Joke Tiêze

Sevenum

14 juli 2022

Namens allen die hem lief waren:
Familie Verstegen
Grubbenvorsterweg 47
5975 RA Sevenum
Wij hebben woensdag 20 juli in familiekring afscheid
genomen van ome Jo.

We nemen afscheid van Sef op donderdag 21 juli om 12.00 uur
in de aula van crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te
Venray.
Een speciaal woord van dank namens de kinderen en
kleinkinderen aan Truus voor haar liefdevolle zorg voor Sef.
Onze dank gaat ook uit naar het team van Hof te Berkel 13 die
met liefde voor hem hebben gezorgd, onze pap heeft het heel
goed en fijn gehad bij jullie.
Correspondentieadres:
Mgr. Schravenstraat 4, 5871 AW Broekhuizenvorst

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken voor de mooie kaarten,
de telefoontjes, de berichtjes, de prachtige bloemen en
ieders aanwezigheid rondom het afscheid van ózze pap,
schoonvader, opa en super-opa

Dré Bovens
In Memoriam

Sef Gooren
Wij ontvingen het trieste bericht dat op 14 juli jl. ons lid
Sef Gooren op 80 jarige leeftijd is overleden. Sef was eerst
lid van Excelsior’18 en na de fusie van S.V.E.B.

HAN-MARK
ARENDSE

Jo Verstegen
1 oktober 1941

echtgenoot van

Geboren

Op de boerderij tussen de koeien en de
tractors hebben wij afscheid genomen van
onze broer, schoonbroer en oom

Wij verliezen hiermee een zeer gewaardeerd lid. We wensen
zijn vrouw Truus, kinderen Anja, Els en Wilbert, kleinkinderen
en familieleden heel veel sterkte met het verlies van Sef.

Voor ons is het een grote steun, te weten dat hij
door zovelen gekend en gewaardeerd werd.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Horst, juli 2022
De zeswekendienst wordt gehouden
op zondag 31 juli om 11.00 uur
in de Sint Lambertuskerk in Horst.

Bestuur en leden van S.V.E.B.

Vergeet de mooie dagen niet...
Dankbetuiging

Uw hartverwarmende blijken van medeleven na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Jans Kessels - Rieter

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen.
Vandaag is ôs lieve mam en trotse oma overleden

Elly Sodermanns
Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar.
Kinderen en kleinkinderen

waren overweldigend.
De vele kaarten, troostende woorden, warme berichten,
prachtige bloemen en uw aanwezigheid bij de afscheidsdienst
hebben wij als een grote steun ervaren.

Horst, 16 juli 2022
Correspondentieadres: Reigersbek 12, 5803 KJ Venray
Het afscheid van Elly zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij danken u hiervoor hartelijk.
0478-515221
Briensveld.nl

Paul Kessels, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op 14 augustus om
9.00 uur in de H. Lambertuskerk te Swolgen.

GERRIE

Harrie van de Pasch

H OEF

Met trots kijken wij als familie terug
op een mooi en waardig afscheid.

VAN DEN
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Automatisch gegenereerde beschrijvingWij danken
iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling,
mooie woorden, bloemen en kaarten die wij mochten
ontvangen na het overlijden van

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

&
Uitvaarten

Het was fijn om te zien dat zovelen met ons hebben meegeleefd.

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

24 uur bereikbaar

Grubbenvorst, 12-7-2022

Familie van de Pasch - Barten
Familie Hermsen - van de Pas
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Proost op het leven
En treur niet om mij...
Op zondag 17 juli 2022
overleed in de leeftijd van 79 jaar

Cor Bierens
Anny Bierens - Geenen
Pap en opa van
Henry en Luba
Nik
Xenna

05

Vervolgonderzoek naar overname
basisschool De Driehoek in Griendtsveen
Dynamiek Scholengroep gaat samen met een ander schoolbestuur verkennen of basisschool De Driehoek
uit Griendtsveen kan worden overgedragen. Dat is het resultaat van een onderzoek naar alternatieven voor de
Griendtsveense basisschool.
In opdracht van Dynamiek Scholengroep
heeft Vos ABB de afgelopen maanden
onderzoek gedaan naar mogelijke overnamekandidaten voor De Driehoek. In
de periode van eind april tot en met juni
hebben gesprekken plaatsgevonden
met tien lokale en regionale besturen.
Een aantal besturen heeft op voorhand
aangegeven geen belangstelling te hebben en met zes besturen is een gesprek
geweest tussen bestuur, onderzoeker

en (O)MR (oudergeleding van de medezeggenschapsraad) van De Driehoek.
Van deze tien besturen heeft uiteindelijk één bestuur de onderzoeksvraag positief beantwoord om met
Dynamiek te verkennen of overname van De Driehoek een optie
is. Alle besturen gaven wel aan het
proces dat stichting Dynamiek is
gestart om De Driehoek te behouden
te waarderen. In het nieuwe school-

jaar start het vervolgonderzoek van
de eventuele overname. Dynamiek
heeft in februari aangegeven om
per 1 augustus 2023 geen onderwijs
meer te willen aanbieden op basisschool De Driehoek. Zij is namelijk
van mening dat het pedagogisch
en didactisch niet haalbaar is om
kwalitatief goed onderwijs te bieden met de dalende kinderaantallen
in Griendtsveen.

Patrick en Tessa
Loïs
Liam
Geheel naar wens van ons pap,
nemen wij afscheid in besloten kring.

Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans

Te koop blauwe bessen tevens zelfpluk - telefonische afspraak
06 17 82 84 19 - Niesweg 5

Nieuwe aardappelen te koop!
Bosstraat 63, Hegelsom

Te koop diverse soorten groenten en
fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 398 35 52

Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen.
Ook oud of beschadigd leer kunnen
wij herstellen alsof het weer nieuw
is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 82 94 47 93

Gezocht garage/loods/opslag in
Sevenum. Minimaal 40 m2 en bij
voorkeur koop. Bel 06 22 78 41 98
HEALING CREME – huidverzorgende
creme, bij brand- en schaafwonden,
zonnebrand en pigmentvlekken.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
Ook verkrijgbaar in natuurwinkels
Horst en Gennep.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Opruimactie in Broekhuizenvorst
Medewerkers van Lamb Weston/Meijer ruimden op donderdag 14 juli in Broekhuizenvorst zwerfafval op in
de omgeving van de fabriek. Verdeeld in zes teams is er een groot deel van de omgeving ontdaan van zwerfafval. De opbrengst was erg groot en op deze manier is er gezorgd voor weer een schone omgeving.

Oh, zit dat zo!

Whiplash in letselschadezaken
21 juli 2022

Wim & Gerda
Christiaens

Als letselschade advocaten behartigen wĳ de belangen van veel cliënten die na een ongeval last hebben van lichamelĳke en geestelĳke
klachten, als gevolg van een whiplash.
voorkomende klachten zijn hoofdpijn, nekklachten, tintelingen in
de armen of handen, duizeligheid,
concentratieproblemen, vermoeidheid en overgevoeligheid voor
licht of geluiden. Welke klachten
iemand heeft, verschilt van persoon tot persoon.

50 jaar getrouwd
Gefeliciteerd!
namens de kinderen en
kleinkinderen

27 juli 2022

Mien v.d. Sterren
90 jaar

Proficiat
Kinderen en kleinkinderen

Een whiplash is een letsel aan de
nek of rug ten gevolge van een
ongeval of andere plotselinge
gebeurtenis, waarbij het hoofd
door de impact krachtig bewogen wordt. Door de heftige beweging van het hoofd kan er schade
ontstaan in de (weke delen van
de) nek van een slachtoffer. Veel

In de regel is de herstelprognose
voor personen met whiplashachtige klachten goed. In ongeveer
50% van de gevallen zijn de klachten na drie maanden verdwenen.
In ongeveer 15% van de gevallen
bestaan de klachten na 6 maanden
nog steeds. De klachten kunnen
dan helaas blijvend zijn.
U zult begrijpen dat dergelijke
klachten veel invloed kunnen hebben op het dagelijks functioneren
van een persoon. Een probleem
hierbij is dat het voor een buitenstaander niet waar te nemen is

dat iemand kampt met dergelijke
klachten. Ook een arts kan in de
meeste gevallen op scans of foto’s
geen afwijkingen ontdekken.
De bestaande klachten zijn niet
medisch objectiveerbaar.
Dit levert vaak discussie op met de
aansprakelijke verzekeringsmaatschappij die de schade van het
slachtoffer na een ongeval moet
vergoeden. Vaak wordt door de
verzekeraar aangegeven dat whiplashachtige klachten slechts een
aantal maanden kunnen bestaan.
Zodra de klachten langer aanhouden wordt vaak het argument
gebruikt dat er geen sprake kan
zijn van aanhoudende klachten,
omdat deze klachten niet medisch
objectiveerbaar zijn.
Het is daarom van groot belang
dat u de discussie met de verzekeringsmaatschappij laat voeren

door een ervaren letselschadeadvocaat. Van der Putt advocaten
kan u advies geven over de manier
waarop uw klachten onderbouwd
kunnen worden. Als uw klachten en beperkingen plausibel zijn,
en niet zijn toe te schrijven aan
andere oorzaken, dan zal de verzekeraar uw schade toch moeten
vergoeden.
Door: Stijn (C.P.) Vos,
Van der Putt Advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 71 | www.putt.nl
vos@putt.nl
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15-vragen aan

Mijs Groetelaers Swolgen
kan helpen met verzorgen. Ze zijn zo
schattig.

Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?

Ik heb niet echt per se een beste
vriend of vriendin. Al mijn vrienden
en vriendinnen die ik nu heb, leerde
ik kennen op de basisschool en middelbare school.

Ik wil dan graag kunnen teleporteren,
zodat ik maar in mijn handen hoef
te klappen en dan bijvoorbeeld al op
school ben. Op deze manier hoef ik
nooit meer naar school te fietsen.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is korfbal. Dat
doe ik al bijna acht jaar lang. Eén
keer in de week train ik en elke
zaterdag heb ik wedstrijd. Ik heb een
leuk en gezellig team. Het is vaak
verschillend of we winnen of verliezen. Afgelopen seizoen hebben
we meer verloren dan gewonnen
helaas. Soms spelen we ook gelijk.
Voor mij maakt het niet zo heel veel
uit. Het gaat erom dat we plezier
hebben en graag spelen, al is winnen natuurlijk wel extra leuk.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Mijs Groetelaers
13 jaar
Swolgen
Dendron College

Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze jou voor het eerst
ontmoeten?
Ik wil graag dat mensen mij zien als
een lieve, spontane en vrolijke meid.

Wat zou je nooit weggooien?
Mijn geboorteknuffel, omdat ik
deze van mijn vader en moeder heb
gekregen. Daarbij is het de eerst
knuffel die ik als kind kreeg. Het is
een kleine, roze haas met hele lange
oren.

Welke emoticon gebruik je
het meest?
Ik gebruik het meest het rode en
roze hartje, omdat ik dat leuke
emoticons vind om te gebruiken. Ik
hou van hartjes en van de kleuren
rood en roze.

Hond of kat?
Ik ben gek op honden. Zelf hebben
we drie kleine hondjes genaamd
Zorro, LouLou en Billy. LouLou heeft
pasgeleden twee puppy’s gekregen,
een jongetje en een meisje.
Het jongetje heet Dex en voor het
meisje hebben we nog geen naam.
Ik vind het leuk dat we nu ook
puppy’s hebben, omdat ik dan mee

Bioscoopzaal in basisschool

Mijn leukste vak is zorg en welzijn,
omdat ik het leuk vind om bezig te
zijn met mensen en ik kook graag.
Mijn stomste vak is wiskunde, daar
ben ik namelijk niet zo goed in.
Gelukkig kan ik dit vak volgend jaar
laten vallen.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Ik zit op dit moment midden in de
toetsweek en kreeg vandaag mijn
punt voor het vak ‘mens en maatschappij’ terug. Dat was een 8. Daar
ben ik wel trots op, want normaal
gesproken haal ik daar nooit zo’n
hoog cijfer voor.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben meestal te vroeg op school,
maar te laat in de lessen. Meestal
klets ik dan iets te lang met mijn
vriendinnen.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk als je je vrienden en vriendinnen kunt vertrouwen. Daarnaast moet je vooral veel
lol en plezier kunnen hebben samen.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Afspreken met vriendinnen. Meestal
gaan we dan bij iemand thuis chillen
en lekker kletsen. Vaak gaan we van
tevoren naar de winkel om samen
lekkere dingen te kopen.

Dag of nacht?
Ik kies voor dag, omdat ik dan leuke
dingen kan doen met vrienden en
vriendinnen zoals chillen of samen
shoppen.

Heb je een bijbaantje?
Ja, sinds kort. Ik werk bij Cox aardbeien in Horst. Dit is alleen in de
vakantie. Ik werk daar samen met
een paar vriendinnen. Het is leuk
werk en ik word er niet zo moe van.
Als ik straks wat ouder ben, wil ik
graag bij Jan Linders werken als bijbaantje. Het lijkt mij dan leuk om
achter de kassa te zitten, omdat je
dan in contact bent met mensen.
Ook is het daar heerlijk koel in de
winkel en dat is in de zomer wel
prettig.

Wat is je droombaan?
Ik zou later heel graag kapster willen
worden, omdat ik het leuk vind om
met mensen bezig te zijn, om lekker
te kletsen en om iets met haren te
doen.

Meterikse kleuters kijken ogen uit tijdens
eigen filmpremière
Eén van de ruimtes van basisschool Onder de Wieken in Meterik werd
afgelopen week omgetoverd tot een heuse biosscoopzaal. Daar presenteerden de twee combinatieklassen van groep 1, 2 en 3 een zelfgemaakte
film aan hun trotse ouders.
Een rode loper met pers, een
nagebouwde biosscoopzaal met
genummerde stoelen én ranja met
popcorn: alle ingrediënten waren bij
basisschool Onder de Wieken aanwezig voor een filmpremière die
niet van echt te onderscheiden viel.
Enkele maanden waren de kinderen
bezig geweest met de voorbereidingen. Aan de hand van het thema
‘bioscoop’, speelden ze het verhaal
uit kinderboek ‘Mag ik meedoen’ na.
In het boek staat een eend centraal,
die dolgraag nieuwe vrienden wil
maken met andere diersoorten.

Zelfstandig
Op de dagen waarop het biosscoopthema werd behandeld op
de school, kozen de leerlingen
zelf hun favoriete rol, zorgden ze
eigenhandig voor het schminken tijdens de draaidag en werd
het Panningse Dok6 bezocht ter
inspiratie. De oudste leerlingen
schreven het script aan de hand
van het verhaal in het kinderboek. Alles met als uiteindelijke
doel om de film te presenteren
aan een zaal vol trotse ouders.

Tekst: Maartje Swinkels

Hoi

Column

Hittegolf
Een tijdje geleden schreef ik een
column over het weer en vooral
over hoe het weer mensen hier
in Nederland constant bezig
houdt. Nu is het zomer en de
temperaturen stijgen langzaam
boven de 30 graden. Opnieuw is
het raak: heel Nederland is in de
ban van het weer.
En dan vooral de temperatuur op
afgelopen dinsdag, een welgetelde
39 graden. Een temperatuur zoals
deze is hét gespreksonderwerp
van alle mensen die in hun
voortuinsproeiers aan het
installeren zijn terwijl ze een
praatje maken met hun buurman,
die komt kijken op de stoep.
Het is hét gespreksonderwerp
van de groepjes fietsers en
wandelaars die van hun vlaai en
koffie aan het genieten zijn in
de schaduw op het terras. Het is
ook hét gespreksonderwerp van
de ouders die hun kinderen van
school komen ophalen, blij dat ze
zo meteen weer terug in de auto
kunnen stappen en de airco flink
hoog kunnen zetten. Want over
één ding waren deze mensen het
eens: afgelopen dinsdag bleven
ze allemaal binnen. Ventilator
aan, flesjes water in de koelkast
en rolluiken dicht. Misschien voor
de kids een zwembadje in de
achtertuin, maar dan wel eerst
goed insmeren met factor 50.
Het is prachtig om te zien hoe
Nederlanders hun hele planning
aanpassen aan het weer en ik
neem ze niks kwalijk. Wel moeten
we in ons achterhoofd houden
dat het Nederlandse weer zó om
kan slaan, want woensdag en
donderdag stond er alweer regen
op de planning. Dus misschien
kunnen we maar beter optimaal
genieten van een warme dag
zoals de dinsdag, voordat we weer
gaan klagen over regen. De enige
mensen die niet zullen klagen, zijn
natuurlijk de mensen met sproeiers
in de voor- en/of achtertuin.
Hoeven zij ten minste niet meer
bang te zijn dat hun tuincreaties
zullen bezwijken met deze
temperaturen. Als je deze column
leest, is die dinsdag alweer voorbij
en ik hoop dat je er een leuke dag
van hebt gemaakt, hoe je ook
hebt besloten deze te spenderen.
Ik wens je in ieder geval nog veel
zonnige dagen en een heerlijke
zomer toe!

Iris

2107 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie
Binnenkort start ook in Peel en Maas de bewustwordingscampagne ‘Kijk Niet Weg’. In die campagne worden de inwoners van de regio erop
gewezen dat er in de steden, de dorpen en in buitengebieden dingen gebeuren die het daglicht niet verdragen en onze samenleving ondermijnen.
De bedoeling is dat inwoners een actieve rol kunnen spelen bij het tegengaan van crimineel gedrag. Niet wegkijken dus als men iets vreemds ziet
en verdachte situaties kan men melden bij de politie, de wijkagent of anoniem.
Burgemeesters van de Noord-Limburgse
gemeenten bundelen hun krachten en
strijden samen tegen georganiseerde
en ondermijnende criminaliteit. Daarbij
verwachten ze de hulp van de inwoners

goed te kunnen gebruiken, maar durven zij
bij verdachte situaties daadwerkelijk actie te
ondernemen? Uiteraard kan dit anoniem, maar
vaak blijft het een drempel om een melding
te maken. Zeker als het één van de buren is.

Hoe staan de inwoners van Peel en Maas
daarin?
Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie.
Wat vindt u?

Column

Jan

Bespreking poll week 28

Kan handelswijze van burgemeester Ryan Palmen
zonder gevolgen blijven?
De handelswijze van burgemeester Ryan Palmen, nadat hij vernam van de relatie die oud-wethouder Rudy Tegels op de werkvloer begon met
een naaste medewerker, had anders gemoeten. Dat gaf hij afgelopen dinsdag toe tijdens de raadsvergadering. “Met de wijsheid van nu, had ik
anders moeten handelen”, stak hij de hand in eigen boezem. Is burgemeester Palmen, door de hand in eigen boezem te steken, in deze kwestie
voldoende door het stof gegaan?
Jeanne Driessen vindt van niet. “Rudy is eruit gewerkt op een schofterige manier, ik vind dat de
burgemeester dan ook moet vertrekken”, geeft
ze aan. “Zo ga je niet met mensen om en ik denk
dat het vertrouwen bij veel mensen kapot is. Ik
denk dat veel mensen niet durven te reageren,
omdat ze met een uitkering of aanvraag zitten.”

Ook Piet Berden vindt dat dit niet zonder gevolgen
kan blijven. “Ik denk dat de rol van Ryan Palmen in
deze affaire goed onderzocht moet worden”, zegt
hij.
Jacky Relouw vindt dat de burgemeester voldoende
door het stof is gegaan. “We geven allemaal aan
dat ons bestuur opener en transparanter moet zijn.

Daarbij hoort ook dat (inschattings)fouten eerder
zichtbaar worden. Ja, onze burgemeester had andere keuzes kunnen en misschien moeten maken,
maar het feit dat hij hier openlijk op reflecteert én
dus van leert is in mijn ogen beter dan straffen (in
de vorm van een motie van treurnis).”

Adver torial

Kempen Communicatie en MarketingMakkers
bundelen krachten en gaan verder onder één directie
Niek Geurts, Berton van Rens en Wouter Hermans vormen per 1 augustus de nieuwe directie van Kempen
Communicatie en MarketingMakkers. Waar Niek en Berton op dit moment eigenaar zijn van
MarketingMakkers, is Wouter commercieel directeur bij Kempen Communicatie. Door intensief samen te
werken breiden beide marketingcommunicatiebedrijven hun positie in de markt uit.

naar en directie van Kempen Media,
uitgever van onder andere de HALLO
nieuwsbladen. “We zien in Wouter
iemand met de potentie om de activiteiten van Kempen Communicatie
voort te zetten.”, zegt Ingrid. “We
zijn ervan overtuigd dat we Kempen
Communicatie in goeden handen
achterlaten en we hebben er alle
vertrouwen in dat Wouter, Niek en
Berton de ingezette groei kunnen
voortzetten.”

Samen ondernemen
De beslissing om samen verder
te gaan ging niet over één nacht
ijs. “Ik wist altijd dat ik niet alleen
wilde ondernemen, maar samen.
Ik kende Niek en Berton al en heb
bewondering voor wat zij hebben
bereikt met MarketingMakkers”,
aldus Wouter. Berton vult aan: “Het
klikte meteen met Wouter en dat
vinden we heel belangrijk. Ik kijk er
naar uit om samen met Wouter en
Niek deze twee bedrijven te leiden.”

Beide organisaties maakten de afgelopen jaren een forse groei door. “We
zagen de vraagstukken vanuit klanten groter worden”, zegt Niek. “Door
samen te werken zetten we niet
alleen de volgende stap in kwaliteit,
maar ook in de slagkracht en capaciteit die we onze klanten kunnen bieden. We vullen elkaar goed aan én we
versterken onze positie in de markt.”
De activiteiten van MarketingMakkers
en Kempen Communicatie lijken veel
op elkaar, het zijn beide full-service

LeesVanHees

marketingcommunicatiebureaus, maar
de focus ligt net iets anders: ongeveer
70 procent van de werkzaamheden
van Kempen Communicatie omvat
design en grafische productie, 30 procent bestaat uit marketingcommunicatie en strategie. Bij MarketingMakkers
is dat precies andersom, waardoor
de bedrijven synergievoordelen voor
ogen zien.

De omgekeerde weg
De twee organisaties kwamen

elkaar in het werkveld steeds vaker
tegen. “In plaats van die ‘strijd’
met elkaar aan te gaan, kiezen we
ervoor onze krachten te bundelen en elkaar te versterken. Daar
ben ik trots op”, aldus Wouter. Voor
hem kriebelde het ondernemen al
jaren. Sinds 2015 vervulde hij verschillende rollen binnen Kempen
Communicatie en neemt daarom nu
het stokje over van Eric en Ingrid
van Kempen.
Eric en Ingrid zijn en blijven eige-

Grootste marketingcommunicatiebureau
Samen vormen de bedrijven het
grootste marketingcommunicatiebureau in de regio. Opdrachtgevers
van de marketingbedrijven kunnen
gaan profiteren van gebundelde
expertises, co-creaties en meer
slagkracht. Beide bedrijven blijven
afzonderlijk opereren vanuit HUB73
(MarketingMakkers) en vanuit het
pand aan de Handelstraat (Kempen
Communicatie), zij het onder een
gezamenlijke directie.

Net over de grens met NoordBrabant, ligt Helenaveen.
Een dorpje waar toeristen
graag wandelen en fietsen,
midden in De Peel. Rustiek, is
waarschijnlijk de juiste term.
De Helenavaart kabbelt en de
kastelein schenkt. Dat werk.
Er gebeurt doorgaans weinig.
Met nog geen duizend inwoners,
maken de ingezetenen zich
vooral druk om de uitslag van
de lokale voetbalclub en het
vieren van de jaarlijkse
Peelfeesten.
Tot vorige week. Het plaatsje
werd plots opgeschrikt door
krantenkoppen die helemaal
niet passen bij het dorpse leven.
‘Man zwaargewond aangetroffen
in woning na overval’, meldde het
Eindhovens Dagblad. De gevonden man waar ze het over hadden, is Jan. Jan van Mullekom.
Pluimveehouder en een goedzak
waar ieder dorp er te weinig van
heeft. Jan overleed afgelopen
zondag, na een week in coma te
hebben gelegen, aan zijn verwondingen. Slechts 47 jaar oud.
Waarom criminelen bij Jan uitkwamen en hem zo toetakelden?
Niemand weet het. Er viel niets
te halen en hij deed geen vlieg
kwaad. Zijn schoonmaakster vond
hem maandagochtend in zijn
huis. Vastgebonden. Gekneveld.
Zwaargewond, maar nog in leven.
Gemolesteerd. Met name aan het
hoofd. De laatste uren waarin Jan
bij kennis was, moeten verschrikkelijk zijn geweest.
Jan combineerde zijn werk als
opfokker van legpluimvee met een
rol als adviseur bij Vitelia Voeders,
en was daarom nauw betrokken
bij de bedrijfsvoering op menig
pluimveebedrijf. Bij mijn vorige
werkgever had ik iedere paar
weken te maken met Jan. Uren liep
ik met hem door de stallen. Uren
zaten we daarna aan tafel om
de beste strategie te bespreken.
Langzaam maar zeker leerden we
elkaar de afgelopen twaalf jaar ook
op andere vlakken beter kennen.
Overal was hij een graag geziene
gast. Was. Jan laat twee jonge kinderen achter. Hun vader komt nooit
meer terug. Helenaveen rouwt.
De regio rouwt. Iedereen die Jan
kende, rouwt. De Helenavaart
zal ongetwijfeld blijven stromen. De tap van de kastelein ook.
Toch zal Helenaveen nooit meer
hetzelfde zijn. Helenaveen heeft
geen Jan van Mullekom meer.
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Zinnige Zaken

Verkeersproject gepresenteerd in burgerpodium
Tijdens de raadsavond van 14 juni maakte Eva Verhoeven gebruik van het burgerpodium.
Zij presenteerde het verkeersproject dat ze met een groep leerlingen van het Dendron College
opgezet heeft. Het gaat om een enquête en een verkeersquiz waarmee ze inniddels alle
leerlingen van het Dendron College bereikt hebben. Dit project is vorig jaar ontstaan tijdens het
jongerenproject Zinnige Zaken van de gemeenteraad.

Youth Greenoble Summit

Ons raadslid Kay Thijssen vertegenwoordigde in juni de gemeente Horst aan de Maas
in Grenoble (Zwitserland) bij de Youth Greenoble Summit. We kregen de uitnodiging
omdat Horst aan de Maas in 2019 de Green Leaf Award won.

Mag ik mij even voorstellen?
De nieuwe gemeenteraad van HadM

Daphne
Spreeuwenberg
(D66-Groenlinks)

Hier ga ik voor: Ik vind het belangrijk dat politiek toegankelijk
is voor inwoners. Daar hebben wij als volksvertegenwoordiging
een belangrijke rol in. Het is hard nodig om begrijpbaar te
communiceren en transparant te zijn. De komende jaren
zullen we voor een aantal belangrijke dilemma’s komen te
staan, waarbij verbinding met de inwoners belangrijker is dan
ooit. Samen met mijn fractie zet ik mij in voor een Horst aan
de Maas in balans. Dit heeft betrekking op vele aspecten: een
gezonde leefomgeving, een levendige en sociale samenleving,
en bovenal een goed toekomstperspectief. Ik zal me deze
raadsperiode bezighouden met o.a. de energietransitie, ons
woningaanbod en de omgevingsvisie.
Kijk voor een volledig overzicht van alle nieuwe raadsleden in het politiek portaal op www.horstaandemaas.nl

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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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

Juli/september 2022

Onderhoud wegen
De komende periode worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan een groot aantal
wegen in Horst aan de Maas. Het gaat vooral om onderhoud en het repareren van schades.
Kijk op horstaandemaas.nl voor meer informatie over de onderhoudswerkzaamheden.
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de opzichter
van de gemeente, Th. van Gend tel. 06 52 30 43 43.
Voor algemene vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer R. Kersten

Isolatieactie voor woningeigenaren

Energie besparen met
gezamenlijke inkoop!

van team Openbare Werken tel. (077) 477 9777.

Wilt u energie besparen en zo uw energierekening verlagen? En is uw woning voor 1992
gebouwd? Dan kunt u deelnemen aan onze inkoopactie voor woningisolatie. Laat voor een
goede prijs uw huis beter isoleren. De actie richt zich op spouwmuur-, vloer- en bodemisolatie. U kunt tot en met 31 augustus 2022 deelnemen aan de inkoopactie.
Kijk de online informatiebijeenkomst terug of neem direct deel aan de isolatieactie
U leest meer over deze actie op de website van ons energieloket: https://inkoopactie.duurzaambouwloket.nl/actie-horstaandemaas Hier kunt u ook de online informatieavond terugkijken of direct
meedoen aan de actie.
Heeft u vragen over het verduurzamen van uw woning?
Kijk dan voor meer informatie op www.duurzaambouwloket.nl/horst-aan-de-maas
of neem telefonisch contact op via 072 - 743 3956.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide

App MijnGemeente

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

Zie je op straat een losse stoeptegel, omgewaaide boom, zwerfvuil of vernielingen?
Geef het snel digitaal door met de app MijnGemeente. Beschrijf je melding, stuur een foto
mee, geef aan waar het is en verstuur. We gaan er dan snel mee aan de slag!
Help jij ook mee je eigen omgeving veilig en schoon te houden?

-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het

Je kunt de app downloaden in de Apple App Store en Google Playstore.

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).
America

Sevenum

• Jacob Poelsweg 9 (plaatsen mantelzorgwo-

• Vinkepas 5 (realiseren tuinschuur)

ning)

• Berghemweg 14 (verbouwen bedrijfsge-

Broekhuizen

bouw)

• Roamweg 17 (realiseren verwerkingsruimte)
• Loswal (kermis)

• Kanaalweg ong, (F 1951) (aanpassen
gemaal)

Griendtsveen

• Ulfterhoek ong. (F 890) (plaaten woonunit)

• Kanaalweg ongenummerd (verlenging)

• Maarten de Vriesstraat ong. (bouwen

Grubbenvorst

distributiecentrum)

• Halvedijk 3 (legalisatie carport/dakterras)

Swolgen

Hegelsom

• Bosweg 20a (tijdelijk plaatsen pré-mantel-

• Spoorweg 2c (verlengen beslistermijn)

zorgwoning)

Horst

Tienray

• Venrayseweg 96 (uitbouwen verdieping

• Boerenovenwg 6 (bouwen overkapping)

achterzijde woning)

• Swolgenseweg 9 (verbreding inrit)

• Centrum (evenement)

Horst aan de Maas

Kronenberg

• Vertrokken naar onbekende bestemming:

• De Hees 44a (oprichten pré-mantelzorgwo-

• Burg van Leentstraat 48, Grubbenvorst

ning)

• Mauritsstraat 7, Meerlo

Lottum

• Herstraat 44a, Horst

• Ulsheggerweg 35-35a (bouwen 2 woningen)

• Stationsstraat 127c, Hegelsom

• Stokterweg (evenement)

• Nieuwe Peeldijk 55b, America (last onder

• Markt 2 (evenement)

dwangsom)

• Broekhuizerweg 1 (evenement)

• Besluit mandaat en volmacht aanbeste-

Meterik

dingen inzameling en verwerking van oud

• St. Jansstraat 17 (realiseren pré-mantelzorg-

papier en karton (OPK) en klein chemisch

woning)

afval (KCA)

• Speulhofsbaan 45 (bouwen nieuwe sporthal)
• Bergsteeg 20 (evenement)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Alternatieve feiten

Alternatieve feiten, het blijft een merkwaardige concept. Voor het
eerst gebruikt door de entourage van Donald Trump toen de opkomst
bij zijn inauguratie tegenviel. Wanneer de feiten je niet bevallen, kan
je gewoon andere ‘feiten’ verzinnen. Probleem opgelost.
Ook in Nederland zien we dat er
soms voor wordt gekozen alternatieve feiten aan te dragen. Zeker
wanneer er problemen zijn waarbij
de oplossingen niet evident of vervelend zijn voor een grote groep mensen. Denk aan corona, vaccinaties,
klimaatverandering en het stikstof-

PvdA Horst aan de Maas

probleem. Om dan de alternatieve
feiten wat kracht bij te zetten, worden de mensen achter de feiten met
ongefundeerde beschuldigingen ook
nog in diskrediet gebracht.
Sinds de start van deze raadsperiode ben ik burgerraadslid en
volg ik de gemeenteraad dus ook

de kop opsteken. Bij een democratie horen meningsverschillen, maar
je kan hier pas op een waardevolle
manier over discussiëren wanneer
je vanaf hetzelfde punt vertrekt.
Het heeft weinig zin om het te hebben over de beste reparatie voor je
kapotte auto wanneer de ander ontkent dat de auto überhaupt kapot is.
Daarom een oproep: blijf alstublieft
bij de feiten.

de boer zelf. De hele keten achter dat
treetje eieren is dus net zo goed verantwoordelijk voor de 68 procent van
de totale stikstofuitstoot in Nederland
die de landbouw uitstoot.
Als je het mij vraagt, wordt het dan
ook tijd dat we ons economische systeem gaan omgooien. Kleinschaliger,
lokaal en duurzaam. Als gemeente
Horst aan de Maas zouden we onze
boeren dan ook (financieel) moeten

ondersteunen om die stap te maken.
Dat is beter voor Horst aan de Maas,
de aarde én ook voor de boer. Kunnen
we als inwoners van Horst aan de
Maas zelf ook iets doen? Een aantal
keer per week vegetarisch eten zou al
een mooi begin zijn.

we moeten niet altijd meer en groter
willen, maar de natuur en aarde meer
centraal stellen. En de economische
groei centraal stellen, is juist wat we
de afgelopen jaren hebben gedaan.
Grote boerenbedrijven werd gevraagd

Perspectief Horst aan de Maas

(lees: gedwongen) om nog groter te
worden om zo interessant te blijven.
De extra winst die deze schaalvergroting opleverde, ging vooral naar de
keten: slechts een kwart van de kostprijs van een treetje eieren gaat naar

tijdlijn). Zowel het bestaan van de
werk-/privérelatie als het niet melden
ervan is een integriteitskwestie.
Op 14 maart spraken enkele leden van
BVNL, SP en Perspectief met Tegels en
Palmen. Naast bovenstaande zaken
werd toegegeven dat de wethouder
berichten verwijderde, die onder de
WOB kunnen vallen (zie Capra-tijdlijn).

VVD Horst aan de Maas

Er werd duidelijk dat geen directe actie
ondernomen zou worden door Tegels
of Palmen. Actie was noodzakelijk.
Daarom hebben we een persbericht
geplaatst. Pas daarna is een integriteitsonderzoek opgestart. Helaas is het
onderzoek dat er nu ligt onvolledig. De
werk-/privérelatie plus de integriteitsrisico’s deze met zich meebrengt maken

lege, de bestuurssecretaresse en haar
werkgever. Fase 1, gesprekken voeren,
is maar deels afgerond. De bestuurssecretaresse is niet gesproken. Fase
2, 3 en 4 zijn niet gedaan. Dit betreft
grondig feitenonderzoek zoals administratief of forensisch digitaal onderzoek.
Bovendien heeft de gemeenteraad
geen zeggenschap gehad in het onderzoek of de onderzoeksvraag: Palmen

is de opdrachtgever. Het onderzoeksverslag en de Capra-tijdlijn zijn openbaar en voor iedereen te lezen. Vanaf
het begin hebben wij aangegeven
dat de privérelatie op zichzelf en ‘de
persoon Rudy Tegels’ losstaat van de
integriteitskwestie. Het gaat ons om
de verantwoordelijkheid die bij de rol
van een wethouder en burgemeester
hoort. Wij blijven onze controlerende
taak uitvoeren.
Fractie

Duidelijkheid over de Wingerd

Als raad werden we door betrokken ambtenaren, bestuursleden en de nieuwe wethouder eindelijk goed
meegenomen in alle ontwikkelingen bij de Wingerd. Voor ons is het verhaal nu compleet. Kunnen we het
verleden veranderen? Nee, helaas niet. Wel kunnen we leren van het verleden en het in de toekomst juist
anders doen om als gemeente iedereen goed te informeren.
Lange tijd hebben we ons als VVD
ingezet voor het behoud van de
Wingerd. Na gesprekken met de
exploitanten stelden we raadsvragen en ontvingen ondermaatse
antwoorden van de wethouder.
Hierdoor ontstond afgelopen jaren
argwaan en ontbrak het vertrou-

Jacky Relouw, Burgerraadslid

Integriteit en verantwoordelijkheid

Op 14 maart ontvingen wij signalen dat wethouder Tegels een privérelatie zou hebben met zijn bestuursse- geen deel uit van dit onderzoek, terwijl
dat juist heeft geleid tot een vertroucretaresse. Een dergelijke combinatie van werk-/privérelatie brengt integriteitsrisico’s met zich mee: een
wensbreuk tussen Tegels, het colbestuurssecretaresse kan bijvoorbeeld in de agenda of mails van andere wethouders.
Tegels heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen. Hij had de relatie
moeten melden, of de werk-/privérelatie moeten beëindigen. Dat de
relatie bestond en dat Tegels dit niet
meldde, is inmiddels iedereen duidelijk. Burgemeester Palmen was al sinds
27 februari op de hoogte, maar de
benodigde acties bleven uit (zie Capra-

Chiel Pel

De boer op

“Hoe meer de boer bidt, hoe hardnekkiger hij wordt.” Juist daarom is het zo belangrijk dat we de agrarische
sector weer het licht aan het einde van de tunnel laten zien. Hierbij focussen we ons nu vooral op de boer zelf bij
het terugdringen van stikstof, maar volgens mij zouden we meer moeten kijken naar de hele sector. Ik heb het
dan niet over saneren van boerenbedrijven óf de sector, maar het stimuleren van een andere bedrijfsvoering.
Sinds kort ben ik een actief volger
van Kees Klomp. Kees is lector in de
betekeniseconomie en pleit voor een
samenleving waarin niet de economische groei centraal staat, maar de
ecologische groei. In andere woorden:

intensief. Ik werk als wetenschapper bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit en doe daar onderzoek naar plantenziekten. In mijn
werk draait alles om feiten en
beoordeel ik werk van anderen door
kritisch naar de bewijsvoering te kijken. Op dezelfde manier bekijk ik de
uitspraken die in de raadszaal, maar
ook daarbuiten, door de partijen worden gedaan.
Ook in onze gemeente zie ik de tactiek van alternatieve feiten af en toe

wen. Afgelopen week ontvingen we
eindelijk de duidelijkheid over De
Wingerd. Het verhaal was duidelijk
en transparant, bovenal vernieuwend voor ons. Wij hebben altijd
verondersteld dat naar aanleiding
van de klachten van gebruikers er
abrupt keuzes werden gemaakt. Wat

blijkt nu, de gemeente zelf vond dat
de zaken beter konden en moesten. De gemeente maakte de keuze
om het huurcontract op te zeggen.
Niet om snel afscheid te nemen
van exploitanten, maar juist om
te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Daarna zijn (ietwat onhandig)

pas gesprekken met verenigingen
gevoerd. Waren antwoorden destijds
zo duidelijk en transparant geweest
als nu, was de argwaan overbodig
geweest. Deze uitleg hadden we
graag meteen gehad. Dan was het
verhaal van gemeente en exploitanten helder. Dan hadden gebruikers en inwoners van Sevenum ook
niet zoveel vragen gehad, maar juist
antwoorden. De Wingerd kwam
hierdoor onnodig negatief in het
nieuws, terwijl het voor gebruikers

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
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Ta Hamminga in samenwerking met
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

en inwoners juist een fijne plek is
om samen te komen. Wij hebben
de gemeente gevraagd gebruikers
goed te informeren over de keuzes
die we kunnen maken en om de
voors en tegens hiervan te bespreken. Wethouder Joosten gaf aan dat
er snel een goede oplossing moet
komen, wij vertrouwen hem dat hij
zijn uiterste best zal doen. Wij blijven ons inzetten voor De Wingerd.
Fractie

#kempencreëert

creatieve
ideëen
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Boek dicht

Sinds de verkiezingen zijn we als nieuwe CDA fractie geleefd
geworden. De integriteitskwestie rondom Rudy Tegels overheerste en
lag als een deken over de fractie. Vorige week dinsdag is de uitkomst
van het integriteitsrapport besproken. De conclusie is dat de
beschuldigingen aan het adres van Rudy Tegels elke feitelijke
onderbouwing missen.
Hierover is veel gezegd en
geschreven en we hopen oprecht
dat deze en gene hun lessen
trekken uit de beschamende manier
van handelen en (niet) acteren
op de momenten dat daar om

BVNL

werd gevraagd. Als fractie willen
nu vooruit kijken. We willen de
negatieve energie van de afgelopen
maanden omzetten naar positieve
energie en aan de slag. Daarom
volle kracht vooruit en kijken wat

voor uitdagingen we nog hebben te
gaan. Denk onder andere aan het
1000-woningenplan, waar diversiteit,
snelheid en betaalbaarheid in
deze tijd een extra uitdaging zijn.
Onze jongeren willen we nog meer
dan ooit tevoren aandacht geven
in hun behoeftes, niet alleen met
betrekking tot wonen, maar ook dat
we faciliteren dat jong en oud elkaar
kunnen blijven ontmoeten. Dit alles
gaan we samen met de andere
fracties doen en dat transparant en

gebaseerd op vertrouwen en respect.
Vanzelfsprekend en makkelijk zal
dat niet worden, gezien alles wat er
de afgelopen maanden is gebeurd.
Littekens en krassen heeft het
minstens op mijn ziel gemaakt.
Investeren in die samenwerking
is echter een must en zal een
forse inspanning kosten van alle
betrokkenen.
Op naar een nieuw mooi boek.

Wist je dat onze hersenen het
grootste gedeelte van onze energie
opmaken? Het is dus heel belangrijk
om niet alleen fysiek gezond te
blijven, maar ook mentaal. Om de
hersenen goed te kunnen laten
functioneren, hebben we zuurstof
nodig. Zuurstof krijgen we door
adem te halen. Dit doen we minder
bij stress of een crisis en daardoor
versnelt en verhoogt de ademhaling.
Het meest simpele wat we hier zelf
aan kunnen doen, is bewust even

jezelf de opdracht geven: adem in,
adem uit. Dit kun je meerdere keren
per dag een aantal minuten doen
en dit zien als ‘minivakantie’ voor
jezelf. Ademhaling is leven. Fijne
zomervakantie!

John Jenniskens

Minivakantie in crisistijd
De coronacrisis is nog niet voorbij of we zitten alweer in de volgende
crisis. Hoe is het mogelijk in de tijd waarin we nu leven dat er zoveel
crisissen zijn? Je zou denken dat we, met alle kennis, kunde en
ervaring die we hebben, niet iedere keer in een crisis zouden belanden.
Niets is echter minder waar.
Wat voor invloed heeft een crisis
op onze gezondheid? Voelen we
ons er beter of slechter door? Uit
onderzoek blijkt dat de meeste
mensen zich niet beter voelen
tijdens een crisis. Wat doen we
er eigenlijk zelf aan om ons beter

en gezonder te voelen? Komen
we meer in beweging of worden
we passiever? Gebruiken we de
telefoon meer of minder? Kijken we
meer tv of zijn we socialer actief?
Is het denken rustig of is er meer
onrust vanbinnen?

Inske Zaalberg, Burgerraadslid

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.

Vervolg voorpagina

Wethouder Elbert Joosten: ervaren rot in nieuwe rol
woon ik sinds 1991, want ik ben geboren en getogen in Horst. Jarenlang heb
ik gezongen bij MerikoVocaal, het koor
van Meterik. Muziek is mijn grote liefde,
maar helaas valt dat niet meer altijd te
combineren. Ook voor de dorpscarnaval
ben ik lang actief geweest. Elf jaar zat
ik in het carnavalscomité, dat de zittingsavonden organiseerden.”

Dialoog

Zijn eerste weken waren dan ook hectisch. “Er kwam veel op me af, maar
dat was te verwachten. Het is veelzijdig
en dynamisch werk. Als mensen me
vragen of het bevalt, antwoord ik gekscherend ‘de eerste dag was leuk, maar
daarna werd het alleen maar beter.’
Daarnaast had ik het geluk dat ik vanuit
mijn rol in de dorpsraad van Meterik
en mijn tijd als raadslid veel mensen
hier al kende.” Zijn collega’s binnen het
college kennen de lopende dossiers
als hun broekzak. Joosten is van veel
zaken op de hoogte, maar steekt toch
regelmatig even zijn hoofd bij hen om
de deur, om wat meer informatie in te
winnen of om even te sparren. “Het

college is slechts op één positie gewijzigd. En die wijziging, dat ben ik. Het
is daarom logisch dat de trein in volle
vaart doordendert. Het is voor mij de
uitdaging om hard genoeg te rennen,
zodat ik op die trein kan springen. Veel
dossiers overlappen wat betreft de
verschillende portefeuilles, dus er vindt
regelmatig onderling overleg plaats.
We zijn één team. Aan de andere kant
heeft het voor de overige wethouders
vaak ook meerwaarde dat er met een
frisse blik naar bepaalde dossiers wordt
gekeken.”

De Vinylzuchtige Types
Voor veel inwoners van Horst aan de

Maas is Joosten geen onbekende. Wel
als wethouder wellicht, maar de vader
van drie houdt er daarnaast ook een
actief sociaal leven op na. Zo is de
inwoner van Meterik als onderdeel van
dj-collectief ‘De Vinylzuchtige Types’ te
boeken op feesten en partijen. Het is
slechts één van de vele rollen die hij in
z’n vrije tijd graag oppakt. “We zijn met
een man of acht en kruipen achter de
draaitafel waar dat nodig is. We kijken
zelf of het ons een beetje past. Als ’s
nachts het dak er nog af moet, word ik
meestal gestuurd”, vertelt hij lachend.
“Daarnaast ben ik actief lid van de volleybalclub en had ik twintig jaar een
rol in de dorpsraad van Meterik. Daar

Joosten staat midden in de gemeenschap. Er wordt van hem als wethouder
dan ook verwacht dat hij de dialoog
met inwoners van Horst aan de Maas
zoekt. Er liggen immers genoeg uitdagingen te wachten. “Neem nu het
onderwerp financiën. Iedereen weet
dat de energieprijzen over de kop zijn
gegaan. Als gemeente beheren we
een boel accommodaties, waarvan de
gasrekening bij ons op het bordje komt.
We moeten dat wel kunnen blijven
betalen. Hetzelfde geldt voor lopende
bouwprojecten. Van een aantal moeten we de exploitatie nog eens goed
tegen het licht houden, nu de kosten
blijven stijgen. Dat is misschien niet
het leukste werk, maar wel belangrijk.” De wethouder wil er namelijk voor
waken dat er verwachtingen worden
geschept, die niet nagekomen kunnen
worden. “Er leven veel wensen onder
de bevolking. Als gemeente zouden we
heel veel zaken graag realiseren voor
de samenleving, maar we moeten ook
realistisch blijven. Open en eerlijk communiceren vind ik heel belangrijk. Wat
niet kan, dat kan niet. In die communicatie wil ik heel transparant zijn.” Ook
de werking van het ambtelijk apparaat
kan op sommige vlakken beter, vindt
Joosten. “Een aantal processen kan
waarschijnlijk effectiever. Ook op het

gemeentehuis. Neem het aanvragen
van een paspoort. Zo’n document wil je
het liefst de volgende dag al afhalen. Er
gaan heel veel dingen al goed, maar er
is altijd ruimte voor verbetering. Daar
ben ik altijd mee bezig geweest: het
verbeteren van processen. Zorg dat je
van elkaar weet waar je naartoe wilt.
Dat zijn uitdagingen waarmee we de
komende jaren aan de slag gaan.”

Luisteren
De nieuwbakken wethouder weet dat
de buitenwacht meekijkt, nu hij een
publieke functie heeft. Dat is ook niet
erg, stelt hij. “In deze rol kan ik daadwerkelijk een bijdrage leveren, vanuit mijn drijfveren en passies. Daarbij
weet ik dat je het nooit voor iedereen
goed kunt doen, maar dat gaan we
wel zoveel mogelijk proberen.” Joosten
benadrukt dat iedereen zijn zegje kan
doen binnen de gemeente Horst aan
de Maas. Iedere mening telt, wat hem
betreft. “’De gemeente vaart toch haar
eigen koers, er wordt niet naar ons
geluisterd’, hoor ik wel eens. Het is een
gedachte die onterecht leeft. Wij luisteren wel degelijk. Heel goed zelfs.
Alle signalen die we ontvangen worden meegenomen tijdens afwegingen
en besluiten. Dat een besluit niet altijd
voor iedereen leuk is, dat staat buiten
kijf. Voor ons de schone taak om zo
goed en helder mogelijk uit te leggen
waarom we een bepaalde koers varen.
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe
belangrijk communicatie is. We doen
het voor alle 40.000 inwoners van Horst
aan de Maas, dat mogen we nooit over
het hoofd zien.”

Tekst: Jelle van Hees
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Geplukt

Winnie Robles Broekhuizenvorst
Ze werd geboren in het Limburgse Bergen, groeide op in Den Haag en verhuisde vervolgens met haar huidige partner naar Cuijk en Bergen.
Daarna was Portugal voor vijftien jaar haar thuisplek en inmiddels woont ze alweer zes jaar in Broekhuizenvorst. Deze week wordt Winnie
Robles uit Broekhuizenvorst geplukt.

Broekhuizenvorst. “We hadden nog
nooit van Broekhuizenvorst gehoord.
Toch hebben we er geen dag spijt van
gehad om in hier naartoe te verhuizen. Het is heerlijk hier. We wonen in
een rustige, doodlopende straat met
hele lieve en leuke buren. We komen
niet uit de buurt, ik praat geen dialect. Het is dan altijd de vraag hoe je
wordt opgenomen, maar dat is nooit
een probleem geweest”, zegt Winnie.
Toch mist het stel nog wat elementen
uit het leven in Portugal. “In Portugal
was je veel buiten. Op iedere hoek zitten kleine koffietentjes die altijd open
zijn. Je ontmoet je vrienden en kennissen daar. Ook gingen we iedere morgen koffie drinken bij onze overburen,
die een hotel en benzinepomp runden.
We hoorden dan de roddels van het
dorp en doordat we in de Portugese
taal met elkaar spraken, leerden we de
taal steeds beter.”

Vrijwilligerswerk

Het wiegje van Winnie Robles
stond in Bergen. Toen ze een
baby was, zijn haar ouders naar
Den Haag verhuisd voor werk. In
Den Haag groeide Winnie op met
twee jongere broers. “Ik heb een
beschermde, maar ook vrije jeugd
gehad”, geeft ze aan. Na de basisschool is Winnie de mavo gaan
doen en vervolgens de analistenschool. Inmiddels is ze samen met
Ed, aan wie ze op haar 18e haar hart
verloor. “Ed werkte bij het bedrijf
waar mijn moeder werkte. Ik ging
daar vakantiewerk doen en toen
kwamen we elkaar tegen”, zegt
Winnie.

Katholieke zuiden
Vanwege werk verhuisde Ed naar
Cuijk. Niet alleen, want Winnie ging
mee. “We zijn toen samen gaan
wonen. In die tijd was dat nog iets
heel bijzonders, vooral in het zui-

delijke Cuijk. Het is zelfs toentertijd in
de gemeenteraad besproken of wij
samen een huis mochten huren, omdat
we niet getrouwd waren. Het was een
andere tijd”, vertelt Winnie. Na een tijd
gewoond te hebben in Cuijk, verhuisde
het stel naar het Limburgse Bergen,
waar ze twintig jaar woonde. Winnie
en Ed hebben biologisch gezien geen
kinderen. Wel hebben ze met liefde
gezorgd voor twee pleegdochters, die
ze nu beschouwen als eigen kinderen.
Winnie is als microbiologisch analist in
Oss begonnen en heeft daarna twintig jaar in Cuijk gewerkt en verschillende functies bekleed. Ed had thuis
een eigen bedrijf zonder personeel. Het
stel wilde het roer volledig omgooien.
“We vroegen ons af, gaan we dit nog
twintig jaar op deze manier doen? Het
antwoord was nee. Ik had mijn baan
opgezegd, we verkochten ons huis en
Ed verkocht zijn bedrijf. Het avontuur in
Portugal kon beginnen”, zegt het stel.

Portugal
Winnie en Ed verloren hun hart aan
Portugal, waar ze vijftien jaar met plezier gewoond hebben.
“We hadden daar een soort ‘quinta’ op
het platteland met een hectare grond
waar 500 citrusbomen stonden. Het
huis was gelegen aan het stuwmeer.
De dichtstbijzijnde stad was Tomar. Bij
onze woning hadden we een appartement voor vrienden en familie. Als je
in Nederland jarig bent, blijven gasten
een paar uurtjes. Als je in Portugal jarig
bent, blijven de gasten een week”,
zegt Winnie. Ondanks dat vrienden en
familie regelmatig op bezoek kwamen,
waren de appartementen niet altijd
bezet. “We besloten om de appartementen te verhuren”, geeft Winnie aan.
In de Portugese jaren hebben ze altijd
een huisje in Nederland aangehouden.
“We kwamen altijd een paar keer per
jaar terug naar Nederland en hadden
hier ons eigen plekje”, zegt Winnie.

Het stel kijkt terug op een mooie tijd in
Portugal. “Je ontmoet er veel nieuwe
mensen, wat ik heel leuk vond. Je leert
de Portugese mensen en de cultuur
kennen, maar ook veel andere buitenlanders die ook de stap hebben gezet
om te emigreren. Het zijn interessante
mensen die allemaal de niet ‘reguliere’
paden bewandelen”, zegt Winnie.

Eindbestemming
De boomgaard onderhouden werd
fysiek zwaarder voor Winnie en Ed.
“We werden ook een dagje ouder en
iemand bood een redelijk bedrag voor
ons Portugese huis. We keken elkaar
aan en zeiden dat het mooi geweest
was.” Zodoende werd de huizenjacht in het koude kikkerlandje weer
geopend. Aangezien de ene dochter in Bergen woont en de andere
dochter in Helmond, zochten ze een
huis dat redelijk in de buurt van de
twee locaties lag. Ze belandden in

Inmiddels woont Winnie dus al geruime
tijd in Broekhuizenvorst. “Toen ik
in Broekhuizenvorst kwam wonen,
wilde ik iets om handen hebben. Ik
heb me aangemeld bij Humanitas.
Dat is een vrijwilligersorganisatie de
werkt aan verschillende projecten.
Ik ben werkzaam binnen het project
begeleide omgangsregeling. Daar heb
ik binnen Humanitas een uitgebreide
training voor gehad. Ik begeleid de
omgang met jonge kinderen waarvan
de ouders in een vechtscheiding
zitten. Je maakt echt een verschil.
Het zijn trajecten van een half jaar, die
verlengd kunnen worden. Ik ben er
echt voor het kind”, geeft Winnie aan.
Naast Humanitas is Winnie ook sinds
twee jaar vrijwillig werkzaam voor
Synthese. “Dat is een organisatie die
door de gemeente op poten is gezet
en daar werk ik ook als vrijwilliger bij
een project dat Ondersteuning Ouder
Kind heet. Daarbij help je gezinnen in
de gezinssituatie. Ik kan mijn dagen
goed vullen. Het werk geeft me veel
voldoening.”

Nieuwe openingstijden
buitenterras en Grand Café
Dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur geopend
Keuken open van 11.00 tot 21.00 uur

Graag tot ziens in Kronenberg!
Kijk ook op onze vernieuwde website: www.1466.nl

Tekst en beeld: Milou Peelen
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Sprookjestocht in Swolgen
Toneelvereniging Ernst & Humor uit Swolgen brengt zondag 24 juli
voor de tiende maal het bos in Swolgen tot leven. Het bos wordt die
dag namelijk omgetoverd tot een echt Sprookjesbos.
Tijdens een wandeling door het
bos komen de deelnemers allerlei
sprookjesfiguren tegen. Op verschillende plekken worden sprookjes uitgebeeld. Je kunt zomaar Roodkapje
of Hans en Grietje tegen het lijf
lopen, of je ontmoet Sneeuwwitje,
Doornroosje en Pinokkio. Verder is
er een korte poppenkastvoorstelling

en muzikaal vertier van kabouter
Fluitenkruid. Iedereen krijgt onderweg een bekertje ranja en een
gratis snoepzak. Ook ontvangen de
deelnemers een vragenformulier
waarmee een prijs te winnen valt.
De kassa aan de Broekweg in
Swolgen is open van 11.00 tot
14.00 uur.

Zomeravondconcert Harmonie
op Wilhelminaplein
De Koninklijke Harmonie van Horst houdt donderdag 21 juli om
19.00 uur haar traditionele Zomeravondconcert. Op het
Wilhelminaplein schotelen de jeugdharmonie, de slagwerkgroep
en het harmonieorkest de toeschouwers een gevarieerd programma voor.
Het Zomeravondconcert is de traditionele afsluiting van het seizoen
voor de leden van de harmonie.
Deze editie is extra bijzonder,
omdat voor het eerst sinds 2019
alle drie de onderdelen van de vereniging samen het concert verzorgen.
De jeugdharmonie opent het
concert met een afwisselend
programma onder leiding van

de nieuwe dirigent Bart Wolters.
Daarna vervolgt de slagwerkgroep,
die onder leiding staat van Hans
Vloet, het concert met een aantal
popnummers. Als kers op de taart
sluit het harmonieorkest onder
leiding van Geert Mooren het
concert samen met coverband
Pigtail en zangers af met een miniconcert van Queen in ‘t Plat.

Fred Bisschop opnieuw
naar Duits kampioenschap
petanque
Op vier verschillende locaties in Nordrhein-Westfalen probeerden
in het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 juli liefst tweehonderd
teams zich te kwalificeren voor het deelstaatkampioenschap en
het Duits kampioenschap petanque. Fred Bisschop uit
Griendtsveen, lid van Boulefreunde Pont, slaagde er voor de derde
keer in 2022 in zich te plaatsen voor een Duits kampioenschap.

Lazy Chair in De Locht
Muziekgroep Lazy Chair verzorgt zondag 24 juli een optreden in museum De Locht in Melderslo. De vier
muzikanten van Lazy Chair brengen bekende luisterliedjes. Verder wordt in het aspergepaviljoen van het
museum voor jong en oud de veilingklok gedemonstreerd. De Locht is zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Activiteit voor kinderen in de Heere Peel

Eigen praatstok maken

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen zaterdag 30 juli in de Heere Peel in America een eigen praatstok maken.
Zo leren ze elkaars verhaal kennen.
Als jij je praatstok vast hebt, mag jij je
verhaal vertellen en moeten de anderen luisteren naar je verhaal. Als een
ander hem dan ook wil, moet diegene
zijn of haar hand opsteken en mag
hij of zij vervolgens praten met de
praatstok in de hand. Op deze manier
leer je elkaars verhaal kennen, krijg je
respect voor je vrienden, gezinsleden,

klasgenoten én leer je om te luisteren.
Kinderen kunnen de praatstok beschilderen en er kunnen allerlei veren,
dennenappels, blaadjes of kralen aan
worden vastgemaakt, zodat de praatstok persoonlijker wordt.
Je eigen praatstok maken staat onder
leiding van Helmie van de Riet.
Helmie is een van de kunstenaars die

deelnemen aan Drrifft, een expositie van kunstenaars uit en om Horst
aan de Maas in de Heere Peel. Het
Praatstok-atelier is te vinden bij Aan
De Drift, Lorbaan 9A in America. Schrijf
je vóór donderdag 28 juli in voor het
atelier van 13.30 of dat van 14.30 uur
via info@zondergum.nl Deelname is
gratis, maar vol is vol.

Op zoek naar goed betaald vakantiewerk?
Ben jij 15 jaar of ouder en minimaal 24 uur per week + minimaal 3 weken achter elkaar
beschikbaar deze zomer?
Dan zijn wij op zoek naar JOU!
Rino&Pelle biedt een leuke en leerzame werkplek waarbij jij verantwoordelijk bent voor het
picken en inpakken van de zendingen naar onze klanten.
We bieden een salaris van € 6,50 per uur (afhankelijk van jouw leeftijd) én een gratis winterjas
uit onze collectie naar keuze!
Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan direct en stuur een e-mail naar
frank@rino-pelle.com of bel naar 077 - 472 33 83.

Eerder dit jaar kwalificeerde
Bisschop zich voor de doublette
kampioenschappen in Mannheim
en de triplette kampioenschappen
in Ensdorf. Ditmaal was hij succesvol in de doublette mixte categorie,
samen met zijn vriendin Anacleta
Wüster van Düsseldorf sur Place.
Wüster en Bisschop behaalden
zaterdag 9 juli in Ratingen Lintorf

een elfde plaats bij de kwalificatie: ruim voldoende voor plaatsing
voor het deelstaatkampioenschap,
de volgende dag in Löhne Gohfeld.
Daar stonden na zes wedstrijden
vier winstpartijen op het scorebord.
Resultaat: een twintigste plaats én
plaatsing voor het Duits kampioenschap. Dit vindt op zaterdag 23 en
zondag 24 juli plaats in Tromm.
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Optreden Reulsberger
Muzikanten bij Liesbeth
De Reulsberger Muzikanten uit Horst verzorgen zondag 24 juli van
14.00 tot 17.00 uur een gevarieerd muzikaal programma op het
terras van Liesbeth’s Grand Café in Horst.
De Reulsberger Muzikanten vormen een muziekkapel, die sinds
1995 onder deze naam bestaat.
Behalve van blaasinstrumenten
maakt de kapel ook gebruik van
instrumenten als accordeon, keyboard en gitaar. Ook staat ze garant
voor zang en show. Op het reper-

toire staan verschillende stijlen:
Böhmische en Tsjechische muziek,
Duitse en Oostenrijkse schlagers,
maar ook moderne pop. Daarnaast
worden sketches en attributen aan
de optredens toegevoegd. Onlangs
is het orkest uitgebreid met drie
muzikanten.

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Albert Heĳn 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 24 juli 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 28 juli 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en
puzzelplezier gewenst!

Alle letters van het alfabet krĳgen een cĳfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden de letters bĳ de
bĳbehorende cĳfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in het diagram. Uiteindelĳk zal
er er een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.

Tijdreizigers in Pachamama
Galerie Pachamama in Meerlo vormt zondag 31 juli het decor voor
een bijzonder concert. De Tijdreizigers Nard Reijnders (sax, klarinet, accordeon, zang) en Edwin Schimscheimer (piano, gitaar,
zang) vieren samen met sopraan Maaike Widdershoven de vrede.
Door de eeuwen heen zijn muziekstukken geschreven die met vrede
(en dus ook met oorlog) te maken
hebben. De huidige wereldsituatie
is voor Maaike, Edwin en Nard een
reden om juist nu voor het thema
vrede te kiezen. De Tijdreizigers
bespelen niet alleen meerdere

instrumenten, maar hebben ook alle
drie hun wortels in zowel de lichte
als de klassieke muziek. Die combinatie zorgt voor een gevarieerd
programma. Het concert begint om
14.30 uur en vindt plaats in galerie
Pachamama in Meerlo. Reserveren
kan via fhermans@kpnmail.nl

Liedjes in Venloos dialect

Pollux duit Springsteen
in ‘t Gasthoês
’t Gasthoês in Horst beleeft vrijdag 2 december een primeur: het
eerste popconcert met uitsluitend staanplaatsen in de theaterzaal.
Te gast die avond is Frans Pollux met het concert ‘Pollux duit
Springsteen’.

De oplossing van
de puzzel in de Hallo
van 14 juli 2022 was:

Tien jaar geleden hertaalde Frans
Pollux liedjes van Bruce Springsteen
in het Venloos dialect. Er kwam een
live-plaat met liedjes, aangevuld
met verhalen van Leon Verdonschot.
De bijbehorende tour bracht Pollux
vervolgens naar alle uithoeken van
Nederland.
Nu, tien jaar later, doet Pollux nog

één keer Springsteen. Een clubtour
met de liedjes van toen én nieuwe
Springsteenhertalingen. Dit varieert
van Duuster as ik dans (Dancing in
the Dark) en Raegewaeg (Thunder
Road) tot Jôngk en vreej (Glory
Days). Kaarten voor dit concert zijn
verkrijgbaar via de website van ’t
Gasthoês.

En de winnaar is:
Tresie Knops uit Hegelsom.
Van harte gefeliciteerd met
een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld
door HEMA Horst!
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Groepen 6 op bezoek bij Vorster Hand

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 24 juli

Broekhuizenvorst
Zaterdag 23 juli

19.15

Horst

Zondag 24 juli
Maandag 25 juli
Dinsdag 26 juli
Woensdag 27 juli
Donderdag 28 juli
Vrijdag 29 juli

Zondag 24 juli

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

09.00

Meerlo

Zondag 24 juli
Donderdag 28 juli
- biddende moeders

10.30
09.00
09.30

Melderslo

Zaterdag 23 juli

Meterik

Zaterdag 23 juli

Sevenum

Zaterdag 23 juli
Zondag 24 juli
+ uitstelling
Maandag 25 juli
Dinsdag 26 juli
Donderdag 28 juli
Vrijdag 29 juli

Gebiedsteams

17.30

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

19.00

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Gemeente Horst aan de Maas

Dinsdag 26 juli

Spoedgevallendienst

22 t/m 24 juli
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

Zaterdag 23 juli
Woensdag 27 juli

kerkdienst

toevoegden. In de moestuin werd een
quiz gespeeld. De kinderen probeerden in groepjes te ontdekken welke
gewassen de hulpboeren hier telen.
Het laatste onderdeel was een estafette- en balspel, waarin de leerlingen
zich konden uitleven.

Prime Dent Venray
Raadhuisstraat 12, Venray
0478 58 22 81

Verloskundige zorg

18.00
19.00

De Schuilplaats

het ‘virtual growing’ en proefden ze
van en roken ze aan de verschillende
kruiden die hier worden geteeld.
Verder maakten de leerlingen een
gezond gerechtje, waarbij ze samen
met enkele hulpboeren zelf de ingrediënten sneden en aan het gerecht

25 t/m 28 januari

19.00

Tienray

De kinderen kregen een uitgebreide
rondleiding op de boerderij. Ze ontdekten de rol van de hulpboeren en
zagen de dagbesteding van de ouderen en de trajecten die jongeren
volgen binnen Vorster Hand. Samen
bekeken ze tijdens de rondleiding ook

Tandarts

18.00
09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

zondag

Huisartsenpost

11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

Lottum

Op zorgboerderij Vorster Hand in Sevenum was het woensdag 13 juli een drukte van belang. De leerlingen van
de groepen 6 van basisscholen De Ezelsbrug en De Krullevaar in Sevenum waren namelijk te gast voor de
laatste KERNgezond-activiteit van dit schooljaar.

Apotheek Maasdorpen

11.00

Danure Verloskundigen

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

10.00

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

Last van
ernstig
overgewicht?

0900 88 44

06 55 40 80 23

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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4
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1
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2
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1
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1
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3
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1
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8
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1
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1
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Gratis voorlichting

28 juli
18.30 - 20.00 uur

30 augustus
18.30 - 20.00 uur
Scan de
QR code

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

Oplossing vorige week:

1

5

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

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

8

1
2

8

2

5

9

15

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl
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Beleef de zomer aan de Maas
mer aan d
Zo
e M a as

VIER JE
ZOMER AAN
DE MAAS

Zomers genieten in het
mooie Venlo
Venlo zit vol verrassingen. En wat je misschien nog niet wist, is dat de stad in de zomer extra leuk is.
Of je avonturier of zonaanbidder bent, een culinaire roadtrip wilt maken of de cultuur wilt ontdekken, deze zomer kan het in Venlo. We nemen je mee langs de winkelstraatjes, terrassen, culturele
must-sees en overige hotspots van Venlo.

LAAT JE VERRASSEN
DOOR VENLO, ARCEN
& STEYL

www.venloverwelkomt.nl/zomer

Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een terrasje waar
je deze zomer kunt zitten? Bij het Scheuten dakterras
krijg jij het echte vakantiegevoel. Dit unieke terras
aan de Oude Markt biedt het mooiste uitzicht op de
Maas. Of strijk neer op de bruisende Markt en geniet
lekker in de zon (of juist in de schaduw) van een hapje
en een drankje bij onder andere Café Restaurant
Central, In Den Dorstigen Haen of Old Dutch, terwijl
je uitkijkt op het stadhuis. Bij De Werf en Café BLVD
aan de Maasboulevard zit je ook supergezellig.
Met een cocktail in de hand bootjes kijken aan de
passantenhaven, wat wil je nog meer?

heuvels en grote plassen. Of loop de wandelroute van
de Maascorridor tussen de Gallowayrunderen. Neem
een kijkje in Steyl met de prachtige kloosters en de
kloostertuinen, of fiets de Maasdorpenroute. Je komt
door dorpjes zoals Lomm, Grubbenvorst en Arcen,
steeds met uitzicht op het water!

Op zoek naar meer zomerse tips?
Venloverwelkomt.nl/zomer

Feest in de stad

AGENDA

20 / 27 JULI

SFEERMARKT ARCEN
CENTRUM ARCEN
23 - 24 JULI

EREDIVISIE
BEACHVOLLEYBAL
LAGE LOSWAL VENLO

28 - 31 JULI

3 - 7 AUG

AAN DE WATERKANT
LAGE LOSWAL VENLO

In het weekend van 23 en 24 juli vindt er op de Lage
Loswal aan de Maaskade de hoogste Nederlandse
beachvolleybalcompetitie voor mannen en vrouwen
plaats: Eredivisie Beach! Het perfecte moment om de
volleybaltoppers aan te moedigen.
23 en 24 juli - Lage Loswal
Liever cultuur snuiven? Een weekend later staan
muziek en theater in de Venlose binnenstad centraal.
Geniet hartje zomer in hartje stad ‘Aan de Waterkant’,
georganiseerd door Poppodium Grenswerk en De
Maaspoort Theater & Events. Van 28 tot en met 31 juli
en van 3 tot en met 7 augustus komt de Lage Loswal
tot leven met artiesten als MEAU, Karsu, Guido Weijers
en Airwalk Outdoor Trance Festival. Beleef de beste
shows op een historische plek aan de Maas terwijl je
geniet van lokaal eten en drinken!
28 tot en met 31 juli en 3 tot en met
7 augustus - Lage Loswal
Arcen is de toeristische parel van de gemeente Venlo
en heeft genoeg te bieden op het gebied van eten,
drinken en activiteiten. Wat dacht je bijvoorbeeld van
de gratis toegankelijke Sfeermarkt in de zomer? Zes
woensdagen bruist het gezellige centrum van Arcen!
Met ruim 250 marktkraampjes struin en snuffel je
heerlijk tussen allerlei leuke hebbedingetjes. Of je nu
op zoek bent naar een lekker streekproduct, brocante
of kleding, er is voor iedereen iets te vinden. Tijdens
de sfeermarkt is er ook live entertainment en een
kinderplein!
20 juli, 27 juli, 3 augustus, 10 augustus, 17 augustus
en 24 augustus - Centrum Arcen

Genieten in het groen

www.venloverwelkomt.nl/agenda

Een ommetje doet iedereen goed. Dus ben jij wel toe
aan een frisse neus en wil je toch wat leuks doen
buiten de deur? De omgeving van Venlo leent zich
perfect voor een uitstapje te voet of per fiets. Bezoek
bijvoorbeeld het Jaomerdal met sprookjesachtige

Shoppen
Niet op verre vakantie deze zomer? Overweeg dan
eens een shopsafari in Venlo! Een mooi startpunt
zijn de Festina Lente Straatjes. Wandel door de
Klaasstraat, een écht Venloos straatje met veel leuke
speciaalzaken die al generaties lang meegaan. Wat
dacht je bijvoorbeeld van de hippe interieurwinkel
Elleke, Boekhandel Koops, De Borrelwinkel en
modezaken als Rémy en Carrièra? Vervolg je
route daarna naar de Gasthuisstraat, de meest
middeleeuwse straat van Nederland! Hier vind je
diverse speciaalzaken als Pinok, LDH Moda en een
echte Engelse winkel. En vergeet de charmante
Jodenstraat niet, waar je winkels zoals Beads ’n
Bobbles, Annamoon en KATT zeker niet over mag
slaan! Op de Parade vind je muziekwalhalla Sounds.
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