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Levensechte sprookjes
Het Swolgense bos werd zondag 24 juli omgetoverd tot een echt sprookjesbos. Toneelvereniging Ernst & Humor Swolgen organiseerde hier namelijk de tiende editie van de
Sprookjestocht. Tijdens een zonnige wandeling door de bossen maakten kinderen en ouders kennis met allerlei verschillende sprookjesfiguren, zoals Roodkapje, Rapunzel en
Hans en Grietje. / Beeld: Sten Jetten

Blij met uitspraak rechter

Raymond Knops hoopt hectische periode achter
zich te kunnen laten
Oud-staatssecretaris Raymond Knops kijkt terug op een hectische periode. De rechtszaak die de Hegelsommer
vorig jaar aanspande tegen NRC en De Limburger heeft erin geresulteerd dat de kranten hun artikelen over
hem moeten rectificeren. De beschuldiging dat Knops ‘voor tienduizenden euro’s is bevoordeeld’ bij de aankoop
van de bouwgrond bij de bouw van zijn woning in 2010 bleek onrechtmatig. Knops blikt nog één keer terug op
de afgelopen jaren en hoopt hierna deze zwarte bladzijde uit zijn leven definitief om te slaan.
Al ruim elf jaar woont Raymond
Knops samen met zijn gezin met
veel plezier in zijn woning in
Hegelsom. “Ik ben hier opgegroeid”,
blikt hij terug. “Mijn ouders woonden tot drie jaar geleden aan de
overkant van de straat en zo ben ik
hier ook weer terechtgekomen elf

jaar geleden.” Op de plek waar zijn
huis gebouwd is, stonden voorheen
kassen van de buren. Knops’ ouders
attendeerden hem op het feit dat
een omwonende schuin tegenover
hen een woning ging bouwen via het
project Ruimte voor Ruimte (RvR).
Met deze regeling is het mogelijk

om in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing een nieuwe
woning te ontwikkelen. Hierbij mag
er op grond zonder woonbestemming toch gebouwd worden. Met de
opbrengst van deze regeling kan de
Provincie de subsidie terugverdienen die is betaald om varkensboe-

ren uit te kopen. “Mijn ouders gaven
ons de tip om dit ook te doen en zo
is alles eigenlijk begonnen”, vertelt Knops. “Ik kende de plek en het
gebied vanuit mijn jeugd en het was,
gezien mijn doordeweekse verblijf in
Den Haag vanwege mijn functie als
Tweede Kamerlid, voor onze kinderen handig om opa en oma vlakbij te
hebben.”
Knops stapte naar de gemeente en
vroeg om een soortgelijke vergunning die paste bij deze RvR-regeling.
“Dit werd goedgekeurd en ik kocht

het stuk grond van de buren en
betaalde voor een bouwrecht. Er is
één ding fout gegaan, waardoor
er achteraf verwarring is ontstaan.
Ik kocht het perceel en op basis van
de RvR-regeling werd er als transactie 750 vierkante meter uit dit
door mij eerder gekochte perceel
gehaald. Dan betaal je vervolgens
de bijdrage en daarna krijg je het
perceel met woonbestemming weer
terug.
Lees verder op pagina 10
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Woon- en zorginitiatief Lindezorg bijna klaar voor
komst mensen met dementie
Aan de rand van Sevenum verrijst een nieuw kleinschalig zorginitiatief, voor mensen met dementie.
Lindezorg gaat daar vanaf oktober 24 uur per dag zorg en ondersteuning bieden aan mensen die niet meer in
staat zijn om volledig zelfstandig thuis te wonen. Dit doen ze naast de thuiszorg, die ze op dit moment al in
Horst aan de Maas faciliteren. “Dit is altijd een droom van me geweest”, vertelt initiatiefneemster Rianne
Schobbers.

genoeg geluksmomenten te creëren.
Daar speelt ook de omgeving waarin
ze verblijven een grote rol bij. Hier kan
dat, op deze plek. En dat is wat ik die
mensen gun, want dementie is al erg
genoeg”, legt ze uit.

Praktijk

Het is nu nog een komen en gaan van
bouwvakkers, schilders en tegelzetters aan de Berghemweg in Sevenum.
Ze leggen de laatste hand aan
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24 huurappartementen voor 24-uurs
zorg voor mensen met dementie én
zijn bezig met de afrondende werkzaamheden bij de drie aanleunwoningen op het perceel. Daar kunnen
echtparen later dit jaar zelfstandig
wonen, met specialistische zorg op
het gebied van dementie altijd in
de buurt. Het idee van dit zorginitiatief komt van Rianne Schobbers,
die samen met haar man Jeroen een
droom langzaam maar zeker ziet veranderen in werkelijkheid. “Tijdens
mijn werk in de thuiszorg stoorde ik
me aan het proces dat in werking
trad als mensen niet langer thuis
konden wonen. Vanuit die onvrede en
frustratie ontstond het idee voor dit
initiatief. Wij willen beter aansluiten
op de wensen van mensen die niet
meer thuis kunnen wonen én die van
hun omgeving. Zo werd jaren geleden
het eerste zaadje geplant”, verklaart
Rianne.

De menselijke kant
Dat zaadje ontkiemde langzaam maar
zeker en ook haar man Jeroen werd
alsmaar enthousiaster. Hij zegde zijn
baan op en besloot zich samen met
zijn vrouw te gaan richten op dit
gezamenlijke project. “Ik ga me niet
bemoeien met de zorg hier, want daar
ligt mijn expertise niet. Wel heb ik
mijn rol gepakt bij de ondernemende
kant van het project. Dat blijf ik ook
doen na de oplevering van de gebouwen. We zijn bewust op zoek gegaan
naar een locatie in het buitengebied,
omdat we de mensen genoeg rust
en ruimte willen bieden. Hier kunnen ze altijd naar buiten en genieten
van de omgeving. Daar is plek genoeg
voor”, legt hij uit. Het is de menselijke
kant van de zorg, die ook Rianne zo
belangrijk vindt. “Een mens is niet zijn
ziekte: een mens is een mens. Als je
op zoek gaat naar de kern bij mensen met dementie, dan zijn er nog

Mensen met dementie die bij
Lindezorg komen te wonen, kunnen
samen met hun naasten gebruik
maken van de verschillende faciliteiten op het complex. Daar hoort ook de
boerderij uit 1668 bij, die wordt verbouwd. “Je kunt Lindezorg het beste
zien als een wooncomplex, in plaats
van een zorginstelling. Bij dat wonen
bieden wij de zorg aan. Eigenlijk krijg
je hier een vorm van thuiszorg, op
een externe locatie. Volledig Pakket
Thuis noemen we dat. De boerderij
gaat daarbij dienen als een multifunctionele ruimte. Er kan een verjaardag
worden gevierd, of een familie kan
er om een andere reden samenkomen. Wanneer een dierbare komt te
overlijden, bijvoorbeeld. Er is namelijk ook een rouwkamer waar iemand
kan worden opgebaard”, zegt Jeroen.
Over een tijdje, wanneer de appartementen en aanleunwoningen worden
bewoond, passen de zorgverleners bij
Lindezorg zich zoveel mogelijk aan de
wensen in de praktijk aan. “Het gaat
ons écht om de menselijke kant. Die
staat altijd op één. Als iemand uit wil
slapen, dan kan dat. Als iemand liever
niet met de groep wil eten, dan neemt
hij of zij het eten gewoon mee naar de
kamer. Dat is allemaal geen probleem.
We passen de zorg aan op de behoeftes van de bewoners en proberen
het verschil met thuis wonen zo klein
mogelijk te maken”, schijnt Rianne
haar licht over de werkwijze.

Proteion
Hoewel Lindezorg volledig wordt
gerund door de zorgondernemers zelf,
kunnen Jeroen en Rianne rekenen
op de expertise van zorgorganisatie
Proteion op gebieden als zorgbeleid,
ondersteunende systemen, administratie en facturatie. “Wat betreft zorg
zijn we compleet zelfstandig, maar
we hebben een strategische samen-

werking met Proteion. Wij mogen
gebruikmaken van hun netwerk en
hun specialisten. Een psycholoog
en specialist ouderengeneeskunde
bijvoorbeeld”, verklaart Jeroen de
samenwerking. In de praktijk wordt
Rianne hoofdverantwoordelijke voor
de zorg en de dagelijkse gang van
zaken op het wooncomplex. Dat doet
ze samen met meer dan dertig medewerkers, die allemaal gespecialiseerd
zijn in de zorg voor en begeleiding
van mensen met dementie. Dag en
nacht staan ze over enkele maanden
klaar voor de twee woongroepen die
Lindezorg gaan bevolken. “We hebben gekozen voor twee woongroepen,
zodat we het overzichtelijk houden. Er
zijn twee woonkamers en twee leefkeukens, waar beide groepen afzonderlijk samen kunnen komen. Daar
kiezen we voor, omdat we medewerkers zoveel mogelijk op dezelfde
groep willen laten werken. Zo leren
ze de bewoners en hun families echt
kennen en pakken ze uiteindelijk de
allerkleinste signalen op. Zo kunnen
we de beste zorg voor onze bewoners
realiseren”, verduidelijkt Rianne.

Geleidelijk
Die eerste bewoners worden in oktober ontvangen, maar niet voordat de
werkzaamheden volledig zijn afgerond. “Een aantal gesprekken met
bewoners (en hun families) hebben
we ondertussen al gehad, en er staan
er nog een aantal op de planning. In
september organiseren we een open
dag, zodat iedereen hier rustig rond
kan kijken. We kiezen er bewust voor
om niet meteen alle woonruimtes
te bezetten, zodat iedereen de tijd
krijgt om te wennen”, meldt Jeroen.
“Het is allemaal nieuw hier, dus dan
kunnen de puntjes nog op de i gezet
worden”, verduidelijkt hij. Die puntjes
worden op dit moment ook gezet door
de bouwvakkers, schilders en tegelzetters, die de woningen en groepsruimtes nog voor de bouwvak willen
opleveren. Meer informatie over dit
kleinschalig woon- en zorginitiatief is
te vinden op linde-zorg.nl.
Tekst en beeld: Jelle van Hees

Noodopvang asielzoekers op deel
evenemententerrein Horst
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft niet voldoende opvangplekken voor alle asielzoekers die naar Nederland komen. Daarom heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid aan alle veiligheidsregio’s een dringend verzoek gedaan om noodopvang voor asielzoekers mogelijk te maken.
Horst aan de Maas neemt deze verantwoordelijkheid gedeeltelijk op zich voor de Veiligheidsregio
Limburg-Noord. De gemeente Horst aan de Maas gaat tijdelijk tien weken lang, van woensdag 10 augustus tot en met woensdag 19 oktober, maximaal 150 asielzoekers opvangen op een deel van het evenemententerrein in de Kasteelse Bossen in Horst.
Gemeente Horst aan de Maas organiseert samen met de Veiligheidsregio
Limburg-Noord en een ervaren
bedrijf het beheer en toezicht in en
rondom de opvanglocatie. “We kunnen op dit moment als tijdelijke
oplossing ruimte bieden in onze
gemeente en trekken hierin op met
de collega’s van de veiligheidsregio”,
aldus burgemeester Ryan Palmen.

“Daar heb ik ook aangekaart dat op
de landelijke agenda moet staan hoe
we hier in ons land mee omgaan.
Los daarvan moeten we nu dus wel
samen onze verantwoordelijkheid
nemen en op een zo humaan mogelijke manier mensen opvangen.
Ik begrijp dat dit impact kan hebben
op de directe omgeving. Ook in Horst
gaan we de crisisnoodopvang goed

regelen voor onze tijdelijke gasten
én voor de direct omwonenden.”
Op maandag 25 juli zette de
gemeente het terrein af en werd
gestart met de inrichting. De opvang
komt op het gedeelte achter de
bomenrij op het evenemententerrein. Hiermee verwacht de
gemeente dat de opvang op deze
locatie geen of minimale impact

heeft op het gebruik van het evenemententerrein. De omwonenden van
het evenemententerrein zijn persoonlijk en/of per brief geïnformeerd
over de opvanglocatie.

Vrijwilligers
Mensen kunnen zich aanmelden als
vrijwilliger om mee te helpen met
onder andere koffiezetten, mensen
te woord staan, een luisterend oor
bieden, het klaarzetten of opruimen
van de catering en vragen beantwoorden of dingen uitzoeken.
Via www.horstaandemaas.nl/
vluchtelingen kunnen mensen zich
hiervoor aanmelden.
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Organisatie uiteindelijk in handen van betrokken jongeren uit de gemeente

Ouders nemen initiatief in organiseren
uitgaansavonden voor jeugd van 12 tot 15 in Horst
In de gemeente Horst aan de Maas wordt regelmatig gesproken over het tekort aan georganiseerde activiteiten voor jongeren van 12 tot 15 jaar. Een groep ouders is het wachten op actie zat en heeft besloten het heft in
eigen handen te nemen. Daarom start zij vanaf zaterdag 17 september met het organiseren van uitgaansavonden in OJC Niks in Horst, speciaal gericht op deze leeftijdscategorie. Met dit initiatief hopen de ouders
een start te kunnen maken van een nieuw concept, waarbij de organisatie uiteindelijk in handen van betrokken jongeren uit de gemeente komt te liggen.

seren, hebben deze kinderen een plek
om naartoe te gaan.”

Sociale opvoeding
Niet alleen is het organiseren van
uitgaansevenementen leuk voor de
jeugd, het is volgens Cay ook heel
belangrijk. “Dit hebben we de laatste
jaren gemist”, legt hij uit. “Doordat er
weinig te doen was voor de jongere
jeugd, staan zij op hun 16e opeens in
de kroeg zonder enige ‘uitgaanservaring’. Dan gaat het vaak mis. Het is dus
ook een stukje sociale opvoeding op
jongere leeftijd. Door kinderen op te
laten groeien met ‘uitgaan’ en activiteiten te organiseren voor elke leeftijdscategorie, worden ze er volwassen
mee en leren ze over sociale situaties.”

Nixx

Vivienne van Helden, Barbara Derix
en Cay Kleeven zijn drie van de vijftien betrokkenen die de handen ineen
hebben geslagen om iets te doen aan
het probleem dat al jaren speelt in
Horst aan de Maas: het gebrek aan
activiteiten voor de jeugd van 12 tot
15 jaar. Zowel door de jeugd zelf, als
door ouders en verschillende (burger-)
raadsleden wordt dit probleem erkend.
Barbara kwam op het idee om zelf iets
op te starten. Zij organiseert discoavonden voor kinderen van groep 7 en
8 van de basisschool in de BreakOut.
“Hier kwamen de eerste keer maar
liefst 180 kinderen op af”, vertelt Cay.
“Wat betreft de leeftijdsgroep van
12 tot 15 jaar vindt iedereen dat er iets
moet gebeuren, maar er werd weinig
gedaan. Op school hadden we het er

al over, maar ook tijdens een overleg
met ondernemers uit Horst-centrum
kwam naar voren dat er weinig te
doen is voor de jeugd in Horst aan de
Maas en dat horecaondernemers ook
niet goed weten wat ze ermee aan
moeten.”

Werkgroep
Er werd een oproep geplaatst waarin
ouders verzocht werden mee te denken over dit probleem. “Daar kwamen
wel twaalf reacties op”, vertelt Cay.
“We zijn toen eind mei bij elkaar gekomen in OJC Niks om een werkgroep
op te zetten. Hiermee is gekeken naar
een geschikte datum en een gepast
evenement.” Vivienne is ook lid van
de werkgroep en geeft aan dat het
probleem al langer leeft. “Ik merk dat

er weinig te doen is voor mijn kinderen. Vroeger gingen wij zelf altijd
naar Osteriekske, daarna naar Joho
en daarna naar De Vlies, dus voor ons
was er altijd iets te doen.”
De groep ging actief aan de slag en
er werden direct knopen doorgehakt. “We hebben meteen een datum
gekozen”, vertelt Vivienne. “Zaterdag
17 september is het kermis in Horst.
Dit leek ons een geschikt moment
om iets te regelen voor deze leeftijdsgroep.” Cay voegt hieraan toe dat
dit ook fijn is voor de horeca. “Zo is
er voor iedereen iets te doen in het
dorp”, legt hij uit. “Ouders willen soms
op stap, maar daardoor lopen er soms
te jonge kinderen rond in de kroeg.
Ook zwerven ze vaak buiten rond.
Door tijdens de kermis iets te organi-

Bewoners kunnen terecht bij één centraal loket

Nazorgregeling natuurherstel
Griendtsveen

In en rondom Griendtsveen hebben de afgelopen jaren veel werkzaamheden plaatsgevonden voor natuurherstel en het op orde brengen van het watersysteem. Om onverwachte gevolgen hiervan aan te pakken, hebben
de provincies Limburg en Brabant en de waterschappen Limburg en Aa en Maas onlangs de Nazorgregeling
Griendtsveen ondertekend.
De nazorgregeling zorgt voor een
praktische aanpak van zaken als verzakkingen, plotselinge vernatting,
optrekkend vocht of andere vormen
van wateroverlast die ontstaan is na
afronding van de werkzaamheden
aan de Peelkanalen en de waterhuishouding in Griendtsveen. Bewoners
uit Griendtsveen en directe omge-

ving kunnen in dit soort gevallen bij
één loket van Waterschap Limburg
terecht, ongeacht door welk project deze gevolgen zijn veroorzaakt.
Na afloop van de projecten worden
de bewoners gedurende een periode van vijf jaar geholpen wanneer
onverwachts toch overlast optreedt.
De kosten van deze nazorgregeling

worden door de provincies en waterschappen gedragen.
De ondertekening van de nazorgregeling markeert tevens het
begin van de werkzaamheden
aan de Polder Griendtsveen en
de oplevering van het project
Compartimentskade Helenavaart.

Nadat de datum werd vastgesteld,
werd OJC Niks gekozen als locatie voor
de uitgaansavonden. Inmiddels is het
meeste al geregeld. “Er komt een dj
en Nienke Wijnhoven komt optreden”, vertelt Vivienne. “Jeugd kan
elkaar hier leren kennen en een leuke
tijd beleven, je moet het niet te gek
maken.”
Nixx, zoals het evenement gaat heten,
is gericht op jeugd van 12 tot 15 jaar
uit de omgeving van Horst aan de
Maas en zal maandelijks op zaterdag
van 20.00 tot 23.00 uur plaatsvinden.
De ouders hopen dat de uitgaansavonden uiteindelijk volledig door jeugd
gedraaid gaan worden. Door voor
iedere leeftijd iets te organiseren en
ervan uit te gaan dat er in elke leeftijdsgroep wel iemand zit die zich wil
bekommeren om een jongere leeftijdsgroep, moet dit volgens de ouders
wel lukken. “Er is genoeg betrokken
jeugd in deze gemeente die enthousiast is over het verenigingsleven”,

geeft Barbara aan. “Het is logisch dat
er een paar ouders de boel opstarten, maar het mooiste zou zijn dat
een groep jongeren de avonden in de
toekomst gaat organiseren en alles
draaiende houdt.”

Rol gemeente
De werkgroep geeft aan van mening
te zijn dat gemeente Horst aan de
Maas meer kan doen op het gebied
van jeugd. In augustus vindt er dan
ook een gesprek plaats met de
gemeente. “Er wordt zoveel over
gesproken, maar niet genoeg gedaan”,
geeft Cay aan. “Het zou geweldig zijn
als de gemeente dit faciliteert en bijspringt, in plaats van dat een groepje
ouders het volledig moet oppakken.”
Het gaat dan volgens hem niet alleen
over het financiële gedeelte. “Er is
maar één jongerenwerker in Horst aan
de Maas”, legt hij uit. “Dit kan beter.
Er worden boa’s aangesteld om jeugd
op de vingers te tikken, maar het zou
effectiever zijn om meer mensen als
jongerenwerker aan te stellen om
deze jeugd te helpen en te sturen.”

Enthousiast
Tot nu toe zijn de reacties enorm
positief, geeft de werkgroep aan.
“Zowel kinderen als ouders zijn ontzettend blij dat er nu eindelijk iets georganiseerd wordt”, zegt Vivienne. “Het is
even afwachten hoe erop gereageerd
wordt, maar we hebben er vertrouwen
in dat er veel jeugd op afkomt.”
Jongeren die het leuk vinden om mee
te denken over deze uitgaansavonden,
kunnen een mail sturen naar
nixvoordejeugd@gmail.com

Tekst: Floor Velthuizen
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Marjolein Vermeeren Göteborg, Zweden
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook
wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in de serie Uit… Horst
aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun
dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht
zijn gekomen. In deze aflevering: Marjolein Vermeeren (30), geboren in Sevenum, maar inmiddels wonende in Göteborg, Zweden.
Al van jongs af aan speelt muziek
een grote rol in het leven van
Marjolein Vermeeren. Ze groeide
op in Sevenum en ging op 6-jarige
leeftijd op blokfluitles. Haar voorliefde voor muziek heeft Marjolein
niet van een vreemde; haar vader
speelt bij de harmonie en haar
moeder zingt in een koor. “Ik wist
al langer dat ik dwarsfluit wilde
spelen en bij de harmonie wilde”,
vertelt Marjolein. Na één jaar
blokfluitles was het dan zo ver,
Marjolein werd lid van muziekvereniging Harmonie Unie Sevenum
en begon op haar 8e met het
bespelen van de dwarsfluit.

Conservatorium
De passie voor muziek bleef en
Marjolein stak gedurende de middelbare school veel tijd in het
bespelen van de dwarsfluit. “Mijn
motivatie was hoog en ik oefende
veel”, vertelt ze. Aan het einde
van de middelbare school moest
Marjolein een vervolgopleiding
kiezen en omdat muziek bij haar
zo hoog in het vaandel stond,
wilde ze het liefst aan het conservatorium studeren. “Mijn ouders
waren echter niet 100 procent
overtuigd, omdat het als musicus best moeilijk is om aan een
goede baan te komen”, legt
Marjolein uit. “Uiteindelijk gingen ze gelukkig akkoord en toen
ben ik aan het conservatorium in
Tilburg gaan studeren. Marjolein
had naast de dwarsfluit nog een
andere passie. “Van jongs af aan
had ik al interesse in het dirigeren”, vertelt ze. “Toen ik 16 was
heb ik een tijdje het werk van
de dirigent van de jeugdharmonie overgenomen. Dit was
Erik Maassen, hij was een soort
mentor voor mij en stimuleerde
me altijd heel erg. Daarom koos
ik ervoor om twee opleidingen
te doen aan het conservatorium:
dwarsfluit en directie.”
Doordat ze twee hoofdvakken volgde, moest Marjolein
hard werken tijdens haar studie.

“Het gaat op het conservatorium ook
niet om de cijfers die je haalt, maar
om zo goed mogelijk te worden.
‘The sky is the limit’. Dit was soms
best heftig, maar op mijn 21e studeerde ik af in Tilburg.”

Audities
Na haar bachelor besloot Marjolein
verder te studeren en deed ze auditie in Londen, om daar haar master te kunnen doen. “Hier werd ik
aangenomen en heb ik twee jaar de
master dwarsfluit gevolgd. Op mijn
23e studeerde ik af. Normaal ga je na
je master werken, maar als musicus
is dat lastiger. De banen liggen niet
voor het oprapen.” Daardoor maakte
Marjolein de keuze om weer bij haar
ouders in Sevenum te gaan wonen
en begon ze met het lesgeven aan
kinderen uit dorpen in de buurt.
“Dit was leuk, maar het liefste wilde
ik een vaste baan in een symfonieorkest”, vertelt Marjolein. “Hier heb je
echter geen garantie op wanneer je
afstudeert. Het auditieproces is erg
lang en er is een kleine kans dat je
ertussen komt.”
Toch maakte Marjolein de keuze om
auditie te doen. “Er zijn maar heel
af en toe vacatures, omdat professionele orkesten maar drie of
vier fluitisten in vaste dienst hebben. Daarom deed ik door heel
Noordwest-Europa auditie.” Marjolein
deed onder andere in Duitsland en
Engeland auditie, maar het wilde niet
direct lukken om een plekje in het
orkest te bemachtigen.
Uiteindelijk was daar een vacature
in Zweden. “Daar was ik nog nooit
geweest, maar ik wilde het graag
proberen”, lacht Marjolein. In maart
2017 deed ze auditie. In twee dagen
waren er verschillende auditierondes. “Uiteindelijk waren we met drie
fluitisten over, terwijl we met 165
begonnen”, vertelt ze. “Vervolgens
gingen we een proefperiode in, je
wordt niet direct aangenomen.”
Nadat Marjolein een aantal repetities
en concerten meespeelde met het
symfonieorkest, kreeg ze in de zomer
van 2017 te horen dat ze gekozen

was. “Ik was superblij, het was heel
overweldigend”, blikt ze terug.

Zweden
In februari 2018 verhuisde Marjolein
naar Göteborg. “Ik kreeg vanuit
het orkest een appartementje, dat
200 meter van de zaal vandaan lag”,
vertelt ze. “Daar kon ik een jaar blijven. Toen mijn proefperiode afliep,
kreeg ik een vast contract en heb ik
direct een appartement gekocht in de
stad, waar ik met veel plezier woon.
Soms word ik ‘s ochtends wakker
en denk ik weer: ‘hoe kan dit toch’”,
lacht ze.
Iedere week begint voor Marjolein
met twee of drie repetitiedagen. “Deze duren van 10.00 tot
14.00/15.00 uur”, geeft ze aan.
“Maandagochtend komen we voor
het eerst bij elkaar. Dan is er een
nieuw concertprogramma met een

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

Grubbenvorsterweg 46, 5975 RB SEVENUM
Wij zijn per direct op zoek naar een

technische monteur
www.bekro.nl

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Je komt te werken in een gezellig team. Onderhoud, reparatie en
maatwerk van landbouwmachines behoren tot je dagelijkse
werkzaamheden.
Ben je handig, heb je technisch inzicht en affiniteit met de
landbouwwereld, dan zoeken wij jou!
Voor meer informatie bekijk onze website
of bel 077-4671935.
www.verstegensevenum.nl

nieuwe dirigent en solist. Op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond
hebben we concerten en daarna is
het weekend. De week erop begint
dit opnieuw. Iedere week is er een
nieuw programma, die variatie is fijn.
Soms vind je de muziek leuker dan
in andere weken, maar je komt niet
in de sleur en meestal is het superleuk.”

Niet meer terug
Het leven in Göteborg bevalt
Marjolein goed. Toch zijn er momenten dat ze het leven in Sevenum
mist. “Ik heb niet echt last van heimwee, maar het leven in de stad is een
stuk luidruchtiger. Soms mis ik de
rust in Sevenum. Het is dan fijn om
na een tijdje weer even daar te zijn.”
Marjolein vliegt namelijk gemiddeld zes keer per jaar terug naar
Nederland. Ook komen haar familie
en vrienden haar regelmatig opzoeken in Zweden. “In Augustus komen
mijn vriendinnen van het Dendron
College langs. Daar heb ik nog veel
contact mee, net als met mijn vrienden van de harmonie.”
Omdat ze prima op haar plek zit in
Zweden, is Marjolein niet van plan
om terug naar Nederland te verhuizen. “Ik heb een goede baan in
een goed orkest en er zijn hier veel
mogelijkheden”, legt ze uit. “Er zijn
hier voor mij carrièrekansen die ik in
Nederland niet zou kunnen krijgen
op hetzelfde niveau, daardoor kan ik
mezelf blijven ontwikkelen. Dat vind
ik wel erg belangrijk.”
Ook prijst Marjolein de kwaliteit van
leven en de omgeving en cultuur van
het land. “Ik woon in een grote stad,

maar binnen een kwartier bevind
je je in prachtige ongerepte natuur
met bossen en meren zoals we dat
in Nederland helemaal niet kennen”,
geeft ze aan. “Dat is heel bijzonder. Het is er heel rustig en er is veel
ruimte, in Nederland is zo ongeveer
iedere vierkante meter in gebruik.”

Toen mijn proefperiode
afliep, kreeg ik een
vast contract en heb ik
direct een appartement
gekocht in de stad,
waar ik met veel plezier
woon

Concerten
Onlangs verbleef Marjolein een aantal
weken bij haar ouders in Sevenum.
“Een aantal collega’s uit het orkest
kwamen naar Nederland en we
gaven hier een aantal optredens”,
vertelt ze. “We maakten een soort
mini-tournee, dat is heel gaaf om
te doen. Vrijdag 22 juli speelden we
in het Salviuskerkje in Limbricht en
zaterdag 23 juli speelden we in de
kerk van Mook. Op het programma
stond voornamelijk Franse muziek
voor fluit, harp en strijkers. Het is leuk
om weer eens in de buurt te kunnen
spelen voor eigen publiek. Daarna
gaan we naar Wales en spelen we op
een groot festival. Ik heb genoeg te
doen deze zomer.”
Tekst: Floor Velthuizen
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Luisterend oor aan huis

Toon Hermans Huis gestart met ambulante zorg in
Horst aan de Maas
Inwoners van Horst aan de Maas die op welke wijze dan ook worden
geconfronteerd met kanker en behoefte hebben om daar op een laagdrempelige manier over te praten, kunnen sinds kort terecht bij het
ambulante team in Horst aan de Maas. Zij opereren onder de vlag van
het Toon Hermans Huis en bieden mensen die daar behoefte aan hebben een luisterend oor. Dat doen ze niet vanuit een vaste locatie, maar
op plekken waar de cliënt zich het prettigst voelt.
Nog altijd krijgt een derde van de
volwassen bevolking in Nederland
vroeg of laat kanker. Jaarlijks gaat het
daarbij om 115.000 nieuwe gevallen, meldt KWF Kankerbestrijding.
Voor mensen die er mee te maken
krijgen is het ingrijpend. Niet alleen
voor de patiënt zelf, maar ook voor
zijn of haar omgeving. De vrijwilligers
van het team ambulante zorg van
het Toon Hermans Huis in Horst aan
de Maas bieden een luisterend oor,
geven daar waar nodig een steuntje in de rug en kijken wat ze verder
voor iemand kunnen betekenen die
een beroep op hen doet. Als psychosociale ondersteuners zijn ze er niet
alleen voor kankerpatiënten, maar
ook voor de eventuele partners, kinderen of anderen uit de omgeving die
worden geconfronteerd met de ziekte
en een beroep op hen doen.

Drijfveer

Vrijwilligers
Het zijn er inmiddels tien: de vrijwilligers die in deze gemeente klaar
staan om op locatie hun steun aan
te bieden. Alles op een laagdrempelige manier. Eén van hen is Margo
Kluskens. “Dit initiatief sluit heel
mooi aan op mijn werk. Ik werk in de
buurtzorg en dat heeft best wat raakvlakken met het vrijwilligerswerk dat
ik voor het Toon Hermans Huis doe.
De palliatieve zorg heeft sowieso
mijn interesse”, vertelt Margo. Ook
de gedegen opleiding die zij samen
met de negen andere vrijwilligers
kreeg, is een meerwaarde voor haar.
“Die opleiding bestond voor mij uit
tien cursusdagen, waarin je diverse
methodes leerde én elkaar als vrijwilligers leerde kennen. De lessen die ik
daar geleerd heb, pas ik nu ook soms
toe tijdens mijn werk in de thuiszorg.
Je ziet dat het werkt. Het geluk straalt
er bij sommige cliënten vanaf wanneer je simpele wensen voor ze kunt
inwilligen. Daar doe je het voor, daar
krijg je energie van.”

José Hoebers is als coördinator van
het Toon Hermans Huis in Horst aan
de Maas het eerste aanspreekpunt
voor mensen die te maken hebben met kanker en behoefte hebben
Regiocoördinator
aan hulp. José komt zelf uit de zorg
Margo staat net als haar collega-vrijen was eerder één van de initiatiefwilligers te trappelen om zich meer
neemsters van het hospice in Horst.
en vaker in te zetten voor het Toon
Ze verloor haar echtgenoot, aan wie
Hermans Huis. “Ze staan hier in de
ze intensief mantelzorg verleende,
startblokken, klaar om cliënten te
aan kanker. Die gebeurtenis vormt
nu één van de voornaamste drijfveren om zich in te zetten voor het Toon V
Hermans Huis. “Tijdens zijn ziekte
miste ik weleens iemand waarmee
je even kon sparren. Er zijn tijdens
een ziekteproces zaken die je liever
niet in je nabije kring bespreekt. Die
houd je dan maar voor jezelf. Met het
Toon Hermans Huis bieden we nu de
mogelijkheid om wél met zo iemand
te kunnen praten.”

gaan helpen en ondersteunen waar
nodig”, zegt Teus van Leeuwen. Hij
is als nieuwe regiocoördinator van
het Toon Hermans Huis niet alleen
belast met het ondersteunen van
José Hoebers bij haar werkzaamheden voor afdeling Horst, maar doet
datzelfde ook in de regio’s Venray,
Beesel, Peel en Maas en Bergen. Het
feit dat er ambulante zorg beschikbaar is in Horst aan de Maas, moet
bekender worden, zegt hij. “Een
derde van de mensen bij wie de
diagnose kanker wordt gesteld, heeft
volgens onderzoek behoefte aan
externe hulp. Een deel daarvan zoekt
dat bij andere instanties, maar er zijn
voldoende mensen die op zoek zijn

HOOP

vast klemmen, want ze
wordt innerlijk heen en
weer geslingerd door zorg
en angst.

Maatje
Als coördinator zorgt José dat mensen die behoefte hebben aan een
luisterend oor, gekoppeld worden
aan één van de vrijwilligers. “Dat
is maatwerk. Samen met de cliënt
bepaal ik aan welke vrijwilliger hij of
zij wordt gekoppeld. Tijdens een kennismakingsgesprek brengen we de
wensen en verwachtingen in kaart,
waarna we samen zoeken naar een
geschikt maatje. Dat is het mooie aan
het Toon Hermans Huis: ons aanbod
is niet standaard. Vervolgens maakt
de aangewezen vrijwilliger samen
met de cliënt een persoonlijk plan.
Daarin is ruimte voor de behoeftes en
wensen van de cliënt. Het is echt een
samenwerking tussen de cliënt, de
ambulante ondersteuner en het team.
Als onze eigen kennis niet toereikend
is, schakelen we hulp in. In ons team
zitten ook een huisarts en een aantal
psychologen die we kunnen raadplegen, mocht dat nodig zijn.”

Is er nog hoop?
Met spanning kijkt ze
de dokter aan. Is er nog
hoop? Kan mijn man nog
beter worden? De verdrietige vrouw zit aan het ziekbed van haar man en zoekt
houvast. Als de dokter nu
maar een positief antwoord
geeft. Daar wil ze zich aan

Wat is hoop?
Vaak zeggen mensen: ‘Ik
hoop het maar.’ Dan bedoelen ze dat het helemaal
niet zeker is. Dat is een heel
andere manier van spreken
over hoop dan dat de Bijbel doet. In de Bijbel wordt
over de hoop gesproken
als iets dat zeker is en vastheid geeft. De hoop richt
zich door het geloof op de
dingen die God in de toekomst nog zal doen.

Heb je een vraag over geloof?
Of wil je een gratis Bijbel?
Neem contact op met Evangelist Marcel de Roode 06-40080208

naar datgene wat wij te bieden hebben. De vrijwilligers hier in Horst zijn
geschoold en zijn er klaar voor.”

Ambassadeurs
Jezelf aanmelden als cliënt bij het
Toon Hermans Huis is eenvoudig,
vertelt Teus. “Onze ambulante zorg
is laagdrempelig, er is geen zorgindicatie nodig. De organisatie is 24
uur per dag bereikbaar en een beller krijgt altijd iemand aan de lijn. In
Horst is ons telefoonnummer 085 01
63 434. Een mailtje sturen waarin je
jouw hulpvraag kenbaar maakt, kan
natuurlijk ook. Deze kun je richten
aan horstaandemaas@toonhermanshuisnoord-limburg.nl en José Hoebers

Hoop is als een anker
In de Bijbel in Hebreeën
6:19 wordt over de hoop
gesproken als een anker.
Een anker van de ziel dat
zeker en vast is. Door het
anker van de Bijbelse hoop
krijg je innerlijk een sterk
houvast. Dat heeft alles te
maken met wat Christus
heeft gedaan. Hij stierf aan
het kruis. Daardoor betaalde Hij met Zijn leven voor
de zonde.

neemt daarna binnen 48 uur contact op.” Ook mensen die een steentje bij willen dragen als vrijwilliger,
mogen zich melden, zegt José. “Op dit
moment heb ik een wachtlijstje,
omdat we niet exact weten hoe groot
de vraag over een tijdje zal zijn.
Mensen die zich voor dit mooie doel
in willen zetten, zijn altijd welkom.
Leeftijd is daarbij niet van belang.
Onze vrijwilligers zijn onze ambassadeurs. Dat stralen ze ook uit. Die drijfveer is het belangrijkste.”

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Hij mij in dit leven helpt
en bewaart. Bij geloof en
hoop hoort de liefde. Ik
heb God lief, omdat Hij
mij eerst heeft liefgehad!
Zijn liefde blijkt het sterkst
in het sterven van Christus
aan het kruis. Hebt u de
Heere Jezus lief?

Geloof, hoop en liefde
Hoop is verbonden met
geloof. Door het levende
geloof in mijn hart vertrouw
ik op God en op Christus.
Ik weet dat God mijn zonden vergeeft wanneer ik
die met berouw belijd voor
Hem. Daardoor krijg ik de
levende hoop in mijn hart
dat ik straks bij Christus zal
komen in de hemel en dat

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL
Hartelijk welkom in onze eredienst,
elke zondag om 10:00 uur.
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Kiek us naor boete… de zon schient
De hemel heeft een sterretje erbij
Onverwacht, te jong en oneerlijk

Annemiek Hesen
52 jaar
allerliefste schat van

Flip

mam van

Jens en Sanne
Jikke

Tot het laatste toe wilde je leven,
door je sterke wil hiertoe gedreven.
Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.
In liefde nemen wij afscheid van

Christel Janssen

Zij overleed veel te vroeg op 48-jarige leeftijd.
lieve trotse mama van

Janna, Floor

lieve dochter van
Truus Hendrix
Jan Janssen

Parallelweg 5, 5961 GS Horst
Annemiek is thuis. Hier zijn jullie zondag welkom tussen
14.00 en 16.00 uur om afscheid van haar te nemen.
We nodigen jullie uit voor de afscheidsdienst op dinsdag
2 augustus om 12.00, thuis in haar eigen tuin.
Daarna zal Annemiek door haar gezin begeleid worden
naar het crematorium.
Het is fijn als jullie een kei meebrengen met daar op, in een
paar woorden, je persoonlijke herinnering aan Annemiek.
Op www.briensveld.nl/annemiek-hesen kunt u
een persoonlijke herinnering achterlaten.
Tevens is bij MAN in Horst gelegenheid om een schriftelijke
herinnering achter te laten voor de familie.

dappere zus, schoonzus en tante van
Leo en Rachel, Stijn en Emma, Sjoerd, Niels
Sandra en Stefan

Bernie Hovens-Schmithuisen
echtgenote van

Herman Hovens †
Ôs Mam, Oma overleed in haar eigen vertrouwde
omgeving op de leeftijd van 88 jaar.
Tienray, Margreet
Nijmegen, Frank
Tienray, Marcel en Joyce
Lotte
Tom

Op maandag 1 augustus nemen wij in besloten kring afscheid
van Christel.
Veel dank aan alle betrokken hulpverleners voor de liefdevolle
ondersteuning.

Ôs Mam is in Afscheidshuis ’t Pastoeërsweike, Bosweg 5,
5866 AC te Swolgen, waar u donderdag tussen 19.00 en
20.00 uur persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.

Voor aardbeienplanten groenteplanten o.a. winterpreiplanten
- fruitbomen en klein fruit naar
Thijs Huys Langstr. 64 5963NW HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52

GARAGEVERKOOP zaterdag 30 juli
tussen 10.00 en 16.00 uur; Van
Vlattenstraat 6 Sevenum; (fiets-)
kampeerspullen (o.a. tent), spellen,
puzzels, fiets, boeken en nog meer.

Vicc

Mattie Meens

21 juli 2022

Broertje van Senn
Maurice Meens
& Anke van Rengs
Campagneweg 23 A
5964 PH Meterik

Geboren
23 juli 2022
Dochter van
Tom en Nieke
Versleijen - van Gestel
Zusje van Sep
Helmesstraat 14
5961 HW Horst

Herinner mij zoals ik was
en niet zoals ik nu ben.

Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde die zij ons
gegeven heeft, is donderdag 21 juli 2022, voorzien van het
Heilige Sacrament der Zieken, op 85-jarige leeftijd overleden

Agie Aerts - Brouwers
echtgenote van

Piet Aerts †
lieve moeder en trotse oma van
Kronenberg

John

Grubbenvorst Gerty
Naïm en Sam
Yassin
Sevenum Susan en Hans-Peter
Wouter en Benthe
Erwin
Wij hebben woensdag 27 juli 2022 afscheid genomen.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Hospice Doevenbos voor de liefdevolle verzorging van ôs mam.
Correspondentieadres:
Americaanseweg 7, 5976 ND Kronenberg

Tienray, 25 juli 2022
Swolgenseweg 13, 5865 AV
Wij zijn voor het laatst rond ôs Mam, Oma samen op
vrijdag 29 juli om 10.00 uur in de aula van Crematorium
Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray.

Welkom lieve

Evi

Sevenum, 25 juli 2022
Weverstraat 14, 5975 XH Sevenum

Groetjes Agie

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt: "Ik ben wat moe"
Maar op een keer dan ben je,
aan je laatste beetje toe

Samen is het
leukste wat er is!

Dankbetuiging
Het is stil en leeg, mooi zijn de
herinneringen aan onze lieve mam.
Bedankt voor de mooie lieve berichtjes
en kaarten die we kregen van mensen
die mam goed gekend hebben.

Corrie
Schoemakers-Hermans
Kinderen, kleinkinderen en partners

Geboren

Tess

18 juli 2022
Dochter van
Jaap Gubbels
en Truike Boosten
Tuinderslaan 48a
5961 RP Horst
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
T.k gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier
bloter mesttank kipper tractor enz
06 19 07 69 59
Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans
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
Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **
Te koop diverse soorten groenten en
fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 398 35 52
Gevraagd voor tijdelijk in Meerlo,
iemand die mij kan helpen met
poetsen voor enkele uren per week.
Uren in overleg. Tel. 06 22 87 39 13
Was en strijkservice ..wassen vouwen
vanaf 15 euro...wassen strijken vanaf
25 euro. 06 47 36 90 64
Bach bloesems
Voor meer innerlijke rust.
www.mayproosten.nl
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Vriendengroep fietst langs alle dorpen van
gemeente om vakantie in te luiden
Een vriendengroep uit Sevenum kwam na het afsluiten van de
laatste toetsweek van het schooljaar op het idee om een fietstocht
te maken langs alle dorpen van Horst aan de Maas. Zondag 17 juli
gingen ze op pad en fietsten in acht uur tijd de hele gemeente door.
De groep, die bestaat uit tien
Sevenumse jongens van 12 en 13
jaar die allemaal naar het Dendron
College gaan, wilde graag een keer
iets avontuurlijks doen. Zo ontstond
het idee voor een fietstocht langs
alle zestien dorpen in de gemeente.
Tijdens de fietstocht, waar de vriendengroep in totaal acht uur over
deed, werd bij ieder dorp een foto
gemaakt om zo de tocht op beeld
vast te leggen. Daarnaast deden de
jongens bij sommige dorpen iets
speciaals. Zo aten ze een ijsje bij
Clevers in Tienray en in Evertsoord
ging de groep op bezoek bij een
bekende om daar pannenkoeken
te eten. Ook werd er een poging
gedaan om de verschillende ‘plekskes van geluk’ in de gemeente te
vinden, maar dit verliep niet helemaal succesvol. Deze plekjes waren
wat moeilijk te vinden voor de jongens. Wel geeft de vriendengroep
aan ontzettend te hebben genoten
van de fietstocht en veel plekken
gezien te hebben waar de jongens

normaal niet snel komen. “Het was
vooral echt mooi om de weg door de
Peel te fietsen om in Griendtsveen te
komen”, aldus de groep.

We hebben dus
heel wat omwegen
gemaakt en daardoor
ook flink wat
kilometers in de benen
Ondanks dat de jongens genoten
hebben van hun dag, weten ze niet
of de tocht voor herhaling vatbaar is.
“Dan is het toch minder leuk, omdat
we nu de weg weten”, geeft de
vriendengroep aan. “Nu was dit niet
altijd het geval en ook met Google
Maps wilde het niet altijd lukken.
We hebben dus heel wat omwegen
gemaakt en daardoor ook flink wat
kilometers in de benen. Toch was
het wel superleuk om te doen.”

RUIMTE VOOR
RECREATIE

Nieuw
Rondje Greenport
Opening zondag 7 augustus 11.00 uur
Waar:

Station Horst-Sevenum

Wat:

Fietsroute door Greenport

Voor wie:

Iedereen

Afstand:

- Rondje Greenport: 52 km
- Route Noord: 36 km
- Route Zuid: 30 km

Rondje Greenport een natuurrijke fietsroute, die tot stand
kwam in samenwerking met Landschap Horst aan de Maas.
Tien jaar na de Floriade heeft het gebied een mooie
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ontwikkeling doorgemaakt. En dat willen we u graag laten
zien. Onderweg ziet u locaties met een historisch verleden,
plekken om te recreëren en de mogelijkheden om te werken
in een groene en duurzame omgeving. Fietst u mee?
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De eerste 100 deelnemers ontvangen zondag
7 augustus bij het startpunt een leuke attentie én extra
informatie over een aantal bezienswaardigheden.
Meer informatie op www.greenportvenlo.nl
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De pony’s zien d’r stil van

Geheel onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, ózze pap en opa

Jos Jenniskens
Gieris Jos

Horst, 5 augustus 1952

Ik ben niet bang voor de dood
niet bang om afscheid te nemen
mijn leven is afgerond
het is goed zo
mijn lichaam is moe en ik verlang naar rust.

Jeu Janssen

Bedankt
Voor alle felicitaties,
kaarten en attenties
bij ons 50-jarig huwelijk!

Hay en Gerda
Peeters-Raedts

Jeu is op een mooie leeftijd van 93 jaar overleden.
echtgenoot van

Drika Janssen-Lemmen †
neven en nichten Janssen
neven en nichten Lemmen

Meterik, 25 juli 2022

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

Henny Jenniskens-Janssen
Marieke en Jeroen, Lars
Nicole en Pascal, Carmen, Tren
Ellen,

Rio,

Gazou, Kenzi, Angel

Judith en Jelle, Sara

22 juli 2022
Massenweg 6
5962 NE Melderslo

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

De uitvaartdienst heeft woensdag 27 juli plaats gevonden in
de kerk in Melderslo.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van Buurtzorg
en Hospice Doevenbos voor hun liefdevolle verzorging.

Familie Jenniskens | Familie Janssen
St. Maartensweg 8
5964 NH Meterik

Jao, jao,’t Is wet..!

Jos is thuis. Vrijdagavond 29 juli is er van 19.00 tot 20.30 uur
gelegenheid om een afscheidsbezoek aan hem te brengen.

Verdrietig, maar dankbaar voor alle mooie momenten die we
samen hebben beleefd, is op 86- jarige leeftijd overleden,
mijn lieve mam, ôzze pap en trptse opa

Zaterdag 30 juli wordt er om 19.00 uur een avondwake voor
Jos gehouden in de parochiekerk St. Johannes Evangelist
in Meterik.

Ad van der Hulst

Maandag 1 augustus nemen wij in besloten kring afscheid en
aansluitend zullen wij Jos met ons gezin naar zijn laatste
rustplaats op het kerkhof in Meterik begeleiden.

Toos van der Hulst - Rijs
Marjon en Mark
Roel, Nicole en Mike
Ellen en Theo
Luc en Claudia
Wilco, Alice
Ruud †
Ylva
Familie van der Hulst
Familie Rijs

uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie

Sevenum, 25 juli 2022
Tarwestraat 53, 5975 CV

Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Moon
maakt
vier
generaties
vrouwen
Moon Claassens maakt in haar
familie een vierde generatie.
Ze is de achterkleindochter van
Nel Smits-Beerkens (89) uit
Meerlo, de kleindochter van
Angeline Lemmen-Smits (60)
uit Oirlo en de dochter van
Janneke Lemmen (33) uit
Melderslo. Moon heeft met
haar komst de eerste vier
generaties vrouwen compleet
gemaakt.

Vier generaties

Op zijn geliefde plek De Torrekoel, hebben wij 30 juli 2022
afscheid genomen van ôzze pap.

Juuls kruidenhoekje zoekt op
korte termijn een leuke, flexibele,
zelfstandige collega. Liefst met
winkel ervaring. 8-14 uur p/wk. Iig
voor de woensdagmiddag en voor de
zomervakantie. Mail je motivatie naar
info@juulskruidenhoekje.nl”
ZONDAG 4 SEPTEMBER WANDELTOCHT
in BAARLO
8, 13, 18 25 km. start vanaf 07.30 uur
info: 077 477 12 19
Blessure? Cor Janssen Sportmassage
Horst. Bel of app 06 46 21 61 39 email:
info@janssensportmassagehorst.nl
GEZOCHT !Ben jij diegene die nog wat
uurtjes over heeft om bij onze stal
in Horst terrein en tuinonderhoud te
doen? Dagen en uren zelf in te delen.
Interesse? email
kimverdellen@hotmail.com
tel 06 28 83 83 89
Gezocht hulp in de huishouding voor
3 uur per week in Hegelsom.
Bij interesse tel: 06 51 76 54 55.

Vernieuwd

Social sofa’s
in Horst
opgeknapt
Sinds 2009 sieren drie
zogeheten social sofa’s
(‘mozaïekbankjes’) het
centrum van Horst: twee
bij het gemeentehuis en
één op het Lambertusplein.
Na dertien jaar van intensief gebruik waren de bankjes dringend toe aan een
opknapbeurt. Die vond
onlangs plaats en was mede
mogelijk omdat de dorpsraad
van Horst er prioriteitsgelden
voor aansprak.

2807 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Juicekanalen gaan te ver
Berichten over een vreemdgaande Danny de Munk, grensoverschrijdend gedrag door Marco Borsato of Samantha Steenwijk, die illegale dieetpillen zou gebruiken om af te vallen: het zijn stuk voor stuk roddels die voor het eerst naar buiten werden gebracht door zogenaamde ‘juicekanalen’. Dit zijn meestal Instagram- of YouTubepagina’s waar ongefilterd roddels over BN’ers worden geplaatst. De roddels komen vooral binnen
via onbekende bronnen, die vaak niet worden geverifieerd. Gaat dit veel te ver?
Van ‘hoor en wederhoor’ is bij deze ‘juicehannels’ vaak geen sprake. De roddels worden
meestal direct na de ontvangst ervan naar buiten gebracht, zonder verdere controle. Als er
zo’n roddel over een bekende Nederlander naar
buiten wordt gebracht, kan dit enorm veel (reputatie)schade aanrichten bij deze persoon. De roddels zijn namelijk lang niet altijd waar. Toch blijft
er na zo’n beschuldiging iets aan de reputatie
van de beschuldigde kleven. Ook zorgen de ‘jui-

cechannels’ ervoor dat mensen schaamteloos het
privéleven van een ander delen, zonder echt na te
denken over de gevolgen. Via sociale media is het
namelijk heel toegankelijk om ze een berichtje te
sturen.
Aan de andere kant geven ‘juicechannels’ aan dat
ze alleen maar roddels verspreiden en geen journalistiek verkondigen. Daarom kunnen zij zich verschuilen achter hun vrijheid van meningsuiting.
‘Juicekanalen’ worden in ieder geval steeds popu-

lairder. Van oudsher zijn mensen dol op sensationele verhalen, vooral dingen die fout gaan in het
leven van bekende mensen worden interessant
gevonden. BN’ers kunnen tot slot ook verwachten
dat er over ze gepraat wordt, dit is gewoon iets dat
erbij hoort als je bekend bent.

Juicekanalen gaan te ver. Wat vindt u?

Bespreking poll week 29

Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie
Inmiddels is gestart met de bewustwordingscampagne ‘Kijk Niet Weg’. De bedoeling is dat inwoners van de gemeente een actieve rol kunnen
spelen bij het tegengaan van crimineel gedrag. Niet wegkijken dus als men iets vreemds ziet, verdachte situaties kunnen gemeld worden bij de
politie, de wijkagent of anoniem. Maar durven burgers 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 om één van de buren gaat.
Eén van de respondenten geeft aan het oneens
te zijn met de stelling ‘Ik kijk liever weg als ik
iets verdachts zie’. “Om een veilige woonomgeving te creëren, moeten we als mensen op
elkaar letten en zo nodig melding maken of
zelfs ingrijpen bij gevaar”, zegt deze persoon.
Eén andere respondent is het daarmee eens.
“Wegkijken heeft geen zin, het is precies waar
de criminelen baat bij hebben”, legt deze per-

soon uit. “Dit zorgt voor nog meer onveilige situaties in woonwijken, bossen en afgelegen gebieden.
De politie inlichtingen verschaffen over deze zaken
is belangrijk voor ieders veiligheid. Ook die van de
politie zelf. Zij moet zich begeven in gevaarlijke
omstandigheden. Kijk niet weg, wees niet laf en
onverschillig.” Toch is het volgens een andere respondent niet altijd makkelijk om melding te maken.
”Helaas zijn er in deze regio veel te weinig agen-

ten en krijg je veel te vaak te horen dat iets bij hen
geen prioriteit heeft”, geeft deze respondent aan.
“Ik woon al meer dan dertig jaar op mijn huidige
adres en ik heb nog nooit een wijkagent gezien.”
Iemand anders voegt hieraan toe dat het volgens
hem niet motiverend is dat je niet weet of er wat
met je melding gedaan wordt.

FIJNE VAKANTIE!
OF WERK
DOOR?
En zorg jij er samen met ons voor dat we alle
Tommy’s en Calvins op tijd versturen?

check workinginfashion.nl

LeesVanHees

Column

Vakantie!
Zo. Waar veel lezers op dit
moment ongetwijfeld reikhalzend uitkijken naar hun naderende en welverdiende
vakantie, zit die van mij er al
op. Vanuit het mooiste festival
van Nederland, naar de rust
van het gebied rond de Duitse
Moezel, om via de dorpskermis
uiteindelijk af te sluiten op de
jaarlijkse zeskamp: we hebben
ons in ieder geval niet verveeld.
Voordat mijn vrouw en ik kinderen
hadden, was het als vanzelfsprekend dat we samen op stap gingen.
Tegenwoordig is het regelen van
oppas en de planning die daarbij
komt kijken vaak een heel gedoe,
waardoor één van de twee thuisblijft. Zo ook tijdens Jera On Air,
waar drie dagen lang 10.000 bezoekers genoten van het beste op het
gebied van alternatieve muziek op
het mooiste festival van Nederland.
Waar ik zelf geen seconde miste –
oké, toegegeven: op de derde dag
was de batterij nét iets te vroeg leeg
en hing ik nog voor het donker werd
thuis boven het toilet - was mijn
vrouw alleen op vrijdag van de partij.
Het maakte de daaropvolgende
week in het Duitse Cochem des te
mooier. Daar genoten we met z’n
vieren van de omgeving en de rust.
De streek rond rivier de Moezel
staat wellicht bekend als ‘seniorenbestemming’ en ja, we haalden de
gemiddelde leeftijd inderdaad drastisch omlaag, maar ook de kinderen
vermaakten zich er opperbest. In de
speeltuin op het park maakten ze
vriendjes, het beklimmen én oversteken van de gigantische Geierlay
hangbrug maakte indruk en in het
pretpark konden ze hun lol niet op.
Het contrast met de moshpits op Jera
On Air kon bijna niet groter, maar
van allebei werd met volle teugen
genoten. Na de dorpskermis, waar
ik bijkans dol werd van het kijken
naar de draaimolen, stond er ook
nog een bezoekje aan de dierentuin
van Duisburg op het programma.
De oudste raakt bijna een week later
nog niet uitgepraat over de dolfijnen
in het dolfinarium. Het werd deze
vakantie eens te meer duidelijk: activiteiten met het hele gezin blijven
toch het allerleukst. Al vermaakte ik
me op de allerlaatste dag ook uitstekend als één van de presentatoren
van de dorpszeskamp. Dat de gratis
drank daar ook debet aan was, staat
buiten kijf. Misschien maar goed dat
ze daar niet bij waren.
Jelle
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PvdA Horst aan de Maas

Een integriteitskwestie met wisselende smaken

Zoals wellicht velen niet is ontgaan, heeft er onlangs een onderzoek
plaatsgevonden rondom integriteit binnen de gemeente. Een onafhankelijk onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen in een situatie
rondom een wethouder en de acties die daarin mogelijk wel en niet
zijn genomen door inwoners, (burger)raadsleden, wethouders en
burgemeester. Wat is wel en niet integer in de informatie die we tot
ons krijgen en de manier waarop we daarmee omgaan?
Een vraag die we onszelf als mens
en zeker als professional in de
gemeenteraad en het college moeten stellen, omdat we uiteindelijk
vooral te maken hebben met men-

Perspectief Horst aan de Maas

sen. Mensen met doelen en verantwoordelijkheden waarin gehandeld
wordt naar eigen inzichten en visies
die allereerst menselijk zijn en
waarin gewoonweg meer smaken

mogelijk zijn. Integer zijn begint bij
jezelf, het eerlijke verhaal begint
bij onszelf. Dat is ook hoe we onze
kinderen opvoeden en wat we ze
mee willen geven voor de langere
termijn.
Als PvdA geloven we in de integriteit van de mens, ondanks de
verschillen. Dat geeft namelijk vertrouwen en een basis voor samenwerking. Er is, naast deze kwestie,
namelijk genoeg te doen. Soms
wordt ons vertrouwen op de proef

gesteld en gaan we hierover het
gesprek aan, waarin iedereen zijn/
haar visie mag geven, maar altijd
met het uitgangspunt dat we samen
voor een opdracht staan. Daarin is
de een niet meer dan de ander en
zijn we gelijk. Blijven strijden voor
je eigen gelijk en/of uitgaan van
wantrouwen staat een gezamenlijk
doel echt in de weg.

Silvie Schreurs

Goed water graag, verdroging nee

Perspectief staat voor een gezonde en groene leefomgeving voor
iedereen, met respect voor onze agrarische historie. Het jaar 2022 is
hard op weg om extreem droog te worden en behoort momenteel tot
de 5 procent droogste jaren. Toch is de hoeveelheid neerslag vrij
normaal tot nu toe. Het blijkt dat de felle zon de grootste aanjager is
van de droogte. Dit is één van de gevolgen van de klimaatverandering. Boeren maken terecht de opmerking dat door regentekort het
gras minder eiwitrijk is en daardoor koeien minder melk produceren.
In de Groote Molenbeek stroomt geen
eigen water meer, want dat is op.
Alleen via een aantal beken, zoals

de Kattenstaartsebeek, stroomt er
Maaswater in. Dit beekwater is ook
nog eens erg rijk aan mineralen waar-

door bijvoorbeeld algengroei ontstaat.
Om gewassen te laten groeien, dient
er veel beregend te worden. Door
het oppompen van grondwater en
de weinige regen, is het grondwater ernstig aan het zakken. Als straks
Hessing begint met zijn bedrijfsvoering, dan is de verwachting dat
Hessing veel grondwater zal onttrekken. Vandaar dat Perspectief aan het
college vragen heeft gesteld over
Hessing.
In de natuur zal de verdroging gevol-

gen hebben voor het insectenleven.
Ook bomen worden door droogte
minder vitaal en daardoor gevoeliger
voor ziekten. Daarbij komt de toenemende kans op bosbrand.
Perspectief streeft daarom voor een
goede waterhuishouding bij jou in de
tuin, in de landbouw en vooral ook
voor de natuur.

Ton Wismans, 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

Raymond Knops hoopt hectische periode achter
zich te kunnen laten
Toen het terug verkocht werd,
had deze 750 vierkante meter correct teruggemeten moeten worden. Met het opmeten bleek echter
dat deze nieuwe grens dwars door
het huis liep, daarom is de afstand
door de gemachtigde doorgetrokken tot precies achter het huis, puur
uit logica, maar feitelijk niet juist.
Het perceel had om het huis heen
ingemeten moeten worden. Dit verschil zou opmerkelijk zijn geweest,
als het ging om de totaal verkregen grond. Dit was echter niet het
geval, het totale perceel was al van
ons, ik moest alleen betalen voor
het bouwrecht. Ik heb 171.000 euro
betaald voor een bouwrecht, op een
kavel die al mijn eigendom was.”
Daarnaast werd er in de wijziging
van het bestemmingsplan toestemming gegeven aan Knops om een
huis, inclusief garage, te bouwen van
1.250 kubieke meter. “Het bleek echter dat mijn huis en garage op basis
van de tekening 1.268 kubieke meter
zijn geworden; zo is het door de
gemeente ook vergund”, legt hij uit.
Tien jaar gebeurde er niets, totdat
journalisten zich twee jaar geleden verdiepten in de RvR-regeling
en erop stuitten dat ook Knops hier
gebruik van heeft gemaakt. “Het
leek wel een heksenjacht”, geeft
Knops aan. “Door de verkeerde
inmeting, waar ik geen enkel financieel voordeel van heb gehad, werd
door de journalisten een simpele,
onjuiste rekensom gemaakt en vervolgens gesteld dat ik voor tienduizenden euro’s bevoordeeld was.” Dit
was volgens Knops niet het geval.

“De afwijking van 18 kubieke meter
van de grootte van mijn huis, bleek
helemaal niet gek te zijn. Het huis is
daardoor ruim een baksteen breder.
Ik was er niet eens van op de hoogte,
tot ik het in de krant las. Ik nam meteen contact op met mijn aannemer
om te vragen of dit klopte. Hij vroeg
zich af waar ik me druk om maakte,
omdat er volgens hem door de
gemeente altijd een marge gehanteerd wordt van 5 procent. Elke burger die bij de gemeente komt, wordt
beoordeeld op deze marge. Die
afwijkingsmogelijkheid is er namelijk gewoon. Nu ben ik een landelijk bekend politicus en worden deze
twee ‘fouten’ ontzettend uit hun verband getrokken en verkeerde dingen
met elkaar verbonden, waardoor er
volstrekt onjuiste conclusies getrokken worden.”

Rechtszaak
De periode die volgde, waarin verschillende nieuwsmedia berichtten
dat Knops voor duizenden euro’s
bevoordeeld was bij de gronddeal van zijn huis, had grote impact
op hem. “Ik kon me niet verdedigen”, geeft hij aan. “Er werd zo veel
geschreven wat niet waar was, maar
mijn feitelijke bewijsstukken werden niet meegenomen. Niemand is
zelf naar mij toegekomen om naar
mijn kant van het verhaal te vragen.
Het raakt onmiddellijk je integriteit,
omdat ik feitelijk beschuldigd werd
van corruptie. Althans zo voelde
dat.” Toen het verhaal een jaar na
de eerste publicatie nog steeds aangehaald werd, besloot Knops dan

ook een rechtszaak aan te spannen
tegen NRC en De Limburger. Eerder
deze maand deed de rechter de uitspraak dat de beschuldigingen van
‘tienduizenden euro’s bevoordeling’
onterecht waren. De uitspraak van
de rechter houdt echter niet in dat er
geen sprake was van bevoordeling.

Bevoordeling
Knops wil graag duidelijkheid geven
over de daadwerkelijke ‘bevoordeling’. “De rechter heeft de definitie
van bevoordeling als volgt vastgesteld: ‘Bevoordeling is een kwalificatie en geen feit. Een kwalificatie
is per definitie subjectief en bij de
beoordeling van de rechtmatigheid daarvan door de rechter past
terughoudendheid’. De rechter zal
niet snel oordelen dat je niet mag
zeggen dat iemand bevoordeeld is,
mensen zijn al heel snel bevoordeeld. Als je bij de Lidl een product
in de aanbieding koopt, ben je al
bevoordeeld. Je kunt ook bevoordeeld worden zonder dat je het zelf
weet, zoals in mijn geval.” Er ligt
volgens Knops een enorme lading
op het woord. Doordat de vergunning van mijn huis 1.268 kubieke
meter is in plaats van 1.250 kubieke
meter, zou je kunnen zeggen dat ik
op dit punt bevoordeeld ben. Ik heb
echter op geen enkele wijze de wet
overtreden, heb minder aan volume
gebouwd dan dat ik had mogen
bouwen op basis van bestaande
regelgeving en er is geen sprake
van financieel voordeel. Ik ben blij
dat dat nu ook door de rechtbank
vastgesteld is.”

Blij
Ondanks dat Knops gelijk kreeg over
het voor hem belangrijkste punt,
wilde hij eigenlijk ook een schadevergoeding van de betrokken journalisten. “Op dit punt heb ik geen
gelijk gekregen, maar dat had ik ook
wel verwacht. Mijn advocaat gaf aan
dat dat bijna nooit gebeurt. Voor
politici, als publieke figuren, ligt de
lat nog hoger. Je moet nu eenmaal
meer kunnen verdragen in het kader
van de persvrijheid. Die boetes aan
de journalisten waren symbolisch
bedoeld en ik had vooraf al aangegeven deze aan het goede doel te
schenken”.

Ik kon me niet
wapenen tegen alle
kwaadsprekerij, die
steeds erger werd
De beschuldigingen van de betrokken journalisten vond Knops malicieus. “Ik kon me niet wapenen tegen
alle kwaadsprekerij, die steeds erger
werd. Daarom ben ik de rechtszaak uiteindelijk gestart. De afgelopen twee jaar zijn voor mij een
hele vervelende periode geweest.
Tijdens mijn werk in Den Haag had
ik er niet veel last van, er werden
bijvoorbeeld in eerste instantie
geen Kamervragen over gesteld. Ik
was op dat moment wel bezig met
het aanpakken van corruptie in de
Caribische delen van het Koninkrijk.

Er kwam toen een enorme voorpagina in het Antilliaans Dagblad, gebaseerd op de NRC, die luidde dat ik te
maken had met een verdachte transactie. Dat bemoeilijkte mijn werk en
deed echt iets met mijn gezag. Ook
in mijn eigen woonomgeving kwam
het veel harder aan. Niet alleen
werd er veel over geschreven, maar
sommige mensen keken me anders
aan. Dat raakte me echt. Soms was
ik in de tuin aan het werken en dan
hoorde ik mensen die op de fiets
voorbij kwamen zeggen: ‘Kijk, hier
woont die van Knops, die gesjoemeld heeft met grond’. Want als het
in de krant staat, klopt het, hè? Ook
sommige lokale politici namen alle
aanvallende berichten richting mij
klakkeloos over, zonder mij om een
reactie te vragen. Naar mijn mening
was er weinig sprake van hoor en
wederhoor.” Daarom is Knops blij
met de uitspraak van de rechter.
“Naar mijn idee heb ik gewonnen,
ondanks dat ik niet op al mijn vorderingen gelijk heb gekregen.”

Afsluiten
Raymond wil deze roerige periode
dan ook graag afsluiten en achter
zich laten. “Ik heb mijn doel bereikt.
Er is recht gesproken. Voor mij is
dit een streep onder een zaak die
gebaseerd is op veronderstellingen
die niet kloppen. Ik wil weer vooruit kunnen kijken. Het was mijn doel
om mijn naam gezuiverd te hebben
en naar mijn mening is dat nu eindelijk gebeurd.”
Tekst: Floor Velthuizen
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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

E-mailservice
Bekendmakingen
Wil je weten of er bouwplannen of evenementen in jouw buurt gepland zijn?
De gemeente en andere overheidsorganisaties publiceren deze besluiten op overheid.
nl. Met de handige e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’ blijf je automatisch op de
hoogte van berichten over jouw buurt.

De regels voor honden
Afgelopen maanden brachten we de regels voor honden bij u onder de aandacht.
Er werden ook controles uitgevoerd met als resultaat: 77% van de gecontroleerde hondenbezitters had netjes een opruimmiddel bij zich. Dank daarvoor!
Een paar vragen die we graag beantwoorden:
• Er is weinig controle op het loslopen van honden in een bos.
Vaak moeten de honden aangelijnd zijn in het bos. Dit zie je aan de bordjes. De meeste bossen in
onze gemeente zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Alleen zij mogen in dit gebied handhaven.
• Wat moet ik doen bij een bijtincident?
Doe aangifte bij de politie, de gemeente ontvangt deze melding ter kennisgeving, registratie en
eventuele verdere controle. Voor nazorg kunt u terecht bij Slachtofferhulp.
Toezicht en Handhaving
Tot op heden hebben we hondenbezitters
aangesproken op het naleven van deze regels.
Vanaf augustus zal de afdeling Toezicht en
Handhaving strenger handhaven op deze
regels. Dit kan betekenen dat u als hondenbezitter een boete krijgt wanneer de regels niet
nageleefd worden.
Meer informatie over deze regels en hoe er
gehandhaafd wordt, leest u op:
https://www.horstaandemaas.nl/geen-hondenbelasting-wel-regels

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.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).
America

van appartementen, patiowoningen en

• Jacob Poelsweg 9 (plaatsen van een

verbouwen van bestaande villa)

mantelzorgwoning)

• Patronaat 13c (plaatsing pakket- en brief-

Broekhuizen

automaat)

• Loswal (evenement kermisactiviteiten)

• Wevertweg 8 (vestigen kinderdagverblijf

Broekhuizenvorst

Mukkenstal in bestaande recreatieboer-

• Swolgenseweg 22 (nieuwbouw pre manEvertsoord

• Stokterweg 9 (verlenging beslistermijn)

• Mariapeel SVN01 F 1951 (aanbrengen

• De Steegh 6a (verbouwen woning)
Meerlo

damwand demonstratiebaan)
Grubbenvorst

• Beatrixstraat 9 (verlenging beslistermijn)

• Sevenumseweg 8 (tijdelijke woonvoorzie-

Melderslo
• Zwingellaan 3 (uitbreiding woning)

ning jeugdzorg)
• Molenveld 21 (vervangen van de gevelbe-

Meldpunt Signaal

Sevenum

• Gedoogbesluit “Tijdelijke

• Erik de Rodeweg 11 ( aanbrengen naam

Crisisnoodopvang ‘t Haeren”
Hegelsom

Zijn de gordijnen bij de buurman al weken dicht? Is er iemand die niet goed voor zichzelf
zorgt? Zondert iemand zich af van vrienden of familie? Of kom je op straat in een situatie
waarbij je niet weet wat je moet doen? Jouw telefoontje kan het verschil maken.
• We luisteren naar je verhaal.

• Swolgensedijk 12 (plaatsen tijdelijke
woonunit)

plating)

Maak jij je zorgen?

derij)
Lottum

telzorgwoning)

en logo op gebouw(en) )

• Past Debijestraat 6a (Evenement Phoenix
on the Beach)

• Hazenhorstweg 5a (veranderen overkapping tot opslagloods)

• Asdonckerweg 2 (nieuwbouw levensloopbestendige woning)

• Midden Peelweg 5 (plaatsen van een
ﬁetsenstalling en animatiegebouw)

• Soms kunnen we je geruststellen.

Horst

Swolgen

• Als jij iets kunt en wilt doen, voor je naaste of voor jezelf, denken we met je mee.

• van Douverenstraat 28 (het veranderen

• Jan van Swolgenstraat 44 (tijdelijke huis-

• Soms is er professionele hulp nodig om te voorkomen dat de situatie erger wordt.
We kunnen deze dan, in overleg, benaderen.
Meer informatie: www.meldpuntsignaal.nl

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

van bestaande inrit)

vesting vluchtelingen uit Oekraïne)

• Kranestraat 104 (verlenging beslistermijn)

Horst aan de Maas

• Venloseweg / van Douverenstraat ong.

• Besluit met betrekking tot invorderings-

C 4351 (verlenging beslistermijn bouwen

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

rente

077 - 477 9777
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CDA Horst aan de Maas

Recreatie en toerisme oftewel vrijteijdseconomie

Vrijetijdseconomie is één van de twee belangrijkste maatschappelijke
en economische pijlers in onze gemeente. In het nieuwe hoofdlijnenakkoord wordt de ambitie uitgesproken om de positie van de vrijetijdseconomie te versterken. Voor ons als CDA een reden om een tijdje
terug twee moties in te dienen om te verkennen of er een mogelijkheid
is voor een fysiek informatie- en ontmoetingspunt en om de dienstverlening voor initiatiefnemers van maatschappelijke evenementen te
verbeteren.
Deze moties hebben we uiteindelijk niet ingediend, maar we hebben
wel de toezegging van de wethouder
dat het verbeteren van de dienst-

VVD Horst aan de Maas

verlening een aandachtspunt blijft,
dat een fysiek informatie- en ontmoetingspunt wordt voorgelegd
aan de adviesraad Toerisme en dat

er zeker aandacht is voor activiteiten vóór en vooral mét jongeren.
Belangrijk is dat niet wij als CDA
dat willen, maar dat deze signalen
vanuit het ‘veld’ komen. De oproepen middels de moties zijn dan ook
voornamelijk gericht op het oppikken van die signalen door het college. Als CDA-fractie vinden we het
belangrijk dat deze signalen worden
opgepakt door het college door tenminste in gesprek te gaan. Het doel
voor ons is niet om de moties aange-

nomen te krijgen, maar om het doel
te bereiken. Dat doel is dus voor het
ene dossier te klankborden wat de
behoefte is in die toeristische sector en voor het andere vooral samen
in gesprek te gaan wat nu de echte
behoefte is en hoe daar invulling aan
kan worden gegeven. Alleen samen
bereiken we meer en dat is wat wij
graag willen.

Loes van den Eijnden

Toverland het nieuwe Greenport?

Dit jaar wordt het bestemmingsplan bredere reikwijdte in de raad
behandeld aangaande Toverland. In een notendop houdt dit in dat
Toverland een soort eigen bevoegdheid krijgt over een gebied vier
keer zo groot als nu. Het enige wat hen dan nog beperkt, zijn de landelijke normen en regels. De gemeente geeft als het ware de macht uit
handen.
Dat hoeft natuurlijk geen probleem
te zijn, op dit moment ervaren
omliggende dorpen niet veel overlast van Toverland. Laten we eerlijk
zijn, het is een mooie toevoeging
aan onze gemeente. Niet veel dor-

BVNL Horst aan de Maas

pen kunnen zeggen dat ze op de
fiets naar zo’n mooi attractiepark
kunnen. Maar daar wordt het meteen ook lastig, want op dit moment
ligt Toverland hemelsbreed op ongeveer 1,7 kilometer van Kronenberg

en Evertsoord. Na de uitbreidingen,
die binnen de bredere reikwijdte
gaan vallen, uitgevoerd zijn, ligt
Toverland op 1,1 kilometer van de
bebouwde kom van Kronenberg.
Dat betekent dat de geluidsgolf ook
600 meter dichterbij komt. Niemand
die op dit moment weet wat dat
gaat betekenen. De houding van
Toverland hierin is simpel: ze zoeken
de grens op en gaan ze er overheen
(zoals met Halloween afgelopen
jaar), dan vragen ze simpelweg in

de nieuwe milieuvergunning een
hogere geluidspiek aan. Toverland
ligt nu nog ‘ver weg’, maar komt
ontzettend dichtbij. Dit jaar beslissen we hoeveel regie we straks
nog hebben, daarna kunnen we
niet meer terug. Greenport lag ooit
ook ‘ver weg’, wordt Toverland het
nieuwe hoofdpijndossier?

Joep Peeters

Veiligelanders en vluchtelingen

Twee maanden geleden schreef ik een column over immigratie,
waarin ik me vooral afvroeg of we de toestroom van vluchtelingen,
gecombineerd met het eveneens toenemende aantal arbeidsmigranten, nog wel aan kunnen.
Allerminst gerustgesteld bereikten ook
mij de berichten van nieuwe tijdelijke
opvanglocaties voor asielzoekers, dit
terwijl er nog steeds veel inwoners
al jaren op zoek zijn naar een nieuwe
woonplek. Waarom geen opvang met
financiële ondersteuning in de directe
regio van het land in conflict? Hiermee

zorg je voor een goede opvang voor
échte vluchtelingen (zoals Oekraïners)
en voorkom je de ‘vluchtelingen’ die
door middel van een grote investering naar West-Europa komen om hun
geluk te zoeken. Met alle faciliteiten
die Nederland biedt, snap ik deze stap
helemaal, maar zorgt dit niet voor nog

meer problemen?
CDA-burgemeester Offinga van
Hardenberg luidde onlangs de noodklok, de grens in zijn gemeente is
bereikt door een forse toename van
winkeldiefstallen, drugsgebruik, openbare dronkenschap en zeer ongewenst
gedrag naar jonge vrouwen door deze
‘veiligelanders’.
Kan ons zorgsysteem dit nog wel aan?
Hoe gemakkelijk kun je je nog aanmelden bij een tandarts? Kunnen huisartsen deze toenemende druk nog aan?

Wie betaalt deze kosten als asielzoekers zelf vaak niet mogen werken en
dus geen eigen inkomsten genereren?
Het probleem zit volgens mij in het VN
Vluchtelingenverdrag uit 1951, waarin
Nederland verplicht wordt om vluchtelingen toe te laten tot de asielprocedure. Zolang onze ministers blijven
slapen, rest ons alleen nog de vraag
of onze gemeente hierin het braafste
jongetje van de klas moet zijn.
Rob Driessen

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.

WESPENOVERLAST?
BEL DE WESPENLIJN :
088-2212130
Wij helpen u vakkundig.
In de meeste gevallen
binnen 24 uur!

WWW.TRAAS.NL

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Net afgestudeerd?
Ga aan de slag bij Spring kinderopvang en ontvang een
startersbonus van €250,-!

Kom je kennismaken?
• 06 11 87 14 50
• vacatures@spring-kinderopvang.nl
• www.werkenbijspring.nl
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Geplukt

Louis van den Goor Sevenum
“Begin de dag met een boterham met honing, zo houd je de dokter buiten de woning.” Zo luidt het motto van
Louis, een gepensioneerde Sevenumse leraar. Hij heeft een hart voor de natuur, de tuinbouw en alles dat
groeit, bloeit en leeft. De hobbels van het leven kent hij als geen ander, maar ondanks dat staat hij positief
in het leven. Deze week wordt Louis van den Goor (81) uit Sevenum geplukt.

Louis groeide op in een groot
gezin in Sevenum. Het gezin
waarin hij werd grootgebracht
bestond uit negen kinderen.
“Ik heb in totaal acht broers en
één zus”, vertelt hij. “Ik was de
op één na jongste.”
Na de lagere school ging Louis
naar de tuinbouwschool in
Venlo. “Daar leer je alles wat
met biologie en land- en tuinbouw te maken heeft.” Naast
zijn studie was Louis ook werkzaam bij een tuinder in Blerick.
Jarenlang heeft hij zijn boterham
verdiend als docent op diverse
tuinbouw- en middelbare scholen. “Ik ben begonnen als docent
in 1964, aan de middelbare tuinbouwschool in Breda.” Na zijn
werkzaamheden in Breda heeft
Louis gewerkt op verschillende
plaatsen in het land, waaronder in Naaldwijk, Ottersum,
Heythuysen, Baarlo, Roermond,
Venlo en uiteindelijk in Horst.
“Ik ben overal geweest”, geeft
de 81-jarige aan.

schakelcursussen, bijencursussen
en drachtplanten- en biotoopverbeteringscursussen. Momenteel geeft
hij les in bijenteelt aan een groep
biologiestudenten aan de HAS.
“Ik heb me nooit verveeld”, zegt de
Sevenummer. Daarnaast heeft Louis
zijn handen vol aan de imkerij. Het
schuurtje in zijn tuin is het paradijs
voor duizenden bijen. De honing
van de bijen slaat Louis op in een
kamer in zijn huis. “Met behulp van
een aantal tools kan ik de honing
opvangen. Vervolgens verkoop ik de
honing aan huis en bij een aantal
kleinschalige boerenwinkels. Ik heb
ook genoeg potjes honing op voorraad in huis staan. Een boterham
met honing iedere morgen is vaste
prik”, zegt Louis.

Bezig bijtje

Bloemetjes en bijtjes

Inmiddels is Louis gepensioneerd, maar eenzaam of verveeld is hij niet. Zo is hij actief
in de Groengroep van Horst aan
de Maas. Daarnaast zet hij zich
in voor diverse aansluitende
werkzaamheden. Ondanks dat
Louis officieel met pensioen
is, laat hij zijn vak niet vallen.
De Sevenummer geeft verschillende cursussen, waaronder

Louis is een natuurmens in hart
en nieren. “Ik heb een hart voor
alles dat leeft, groeit en bloeit.”
Toen Louis ongeveer 14 jaar oud
was, was hij al bezig met het houden van bijen. Inmiddels is die
hobby uitgegroeid tot een onderdeel van het werkleven van Louis.
Tot op heden heeft hij een imkerij op zijn erf. “Het bezig zijn met
de bijen verreikt je kennis over

Hier in de omgeving
is zoveel moois te
beleven

de natuur en over het leven dermate groot. Door de kleur van het
stuifmeel dat de bijen mee terug
nemen, kan ik bepalen welke plantensoorten er in een straal van drie
kilometer in bloei zijn. Als de bijen
bijvoorbeeld met zwart stuifmeel
terugkomen, hebben ze op de klaproos gezeten. Als ze met lichtgroen
stuifmeel terugkomen, dan hebben
ze op de peren en kersen gezeten.
Zo kan ik er een heleboel herkennen”, zegt Louis.
Als ervaren imker weet Louis precies wanneer hij wel of niet zijn
imkerpak aan moet doen in de
buurt van de bijen. “Ik kan aan het
vlieg- en zoomgedrag van de bijen
merken hoe groot de kans is dat
ze me een bijensteek geven. Soms
kan ik met reguliere kleding richting de bijen en soms moet ik mijn
imkerpak aan. Hoeveel er voor de
bijen te halen valt in de natuur,
heeft invloed op het gedrag van
bijen. Als ze moeten ‘werken’, zijn
ze het braafste”, geeft Louis aan.

Tegenslagen
Louis is de trotse vader van een
zoon en een dochter. Ook is hij
de trotste opa van drie kleinzonen. Naast de pieken in het
leven, kent de Sevenummer ook
een aantal tegenslagen. Zijn zoon
Bart overleed op 22-jarige leeftijd door een auto-ongeluk. “Bart
studeerde in Wageningen. Op een
avond in augustus ging hij met
zijn zelf gekochte auto op pad. In
de avond zou het wat rustiger zijn

op de weg. Op een paar kilometer van ons huis af is hij in botsing
gekomen met een spitmachine
die bevestigd zat aan een tractor.
Dat liep fataal af”, zegt Louis. In de
tuin vol flora en fauna staat er een
steen ter nagedachtenis aan zijn
zoon. Vanuit het keukenraam heeft
Louis zicht op het monument. “Zo is
hij toch dichtbij.”
Alsof het verlies van zijn zoon nog
niet genoeg was, overleed in 2014
Louis’ vrouw aan de gevolgen van
kanker. Ondanks deze tegenslagen weet Louis om te gaan met
dit verdriet. “Je moet niet te lang
stilstaan bij dingen waar je niks

aan kan veranderen”, geeft hij aan.
Volgens Louis zit het geluk in de
kleine dingen. Thuis in Sevenum is
de plek waar Louis het gelukkigste
is. “Ik hoef niet zes keer in het jaar
op vakantie. Hier in de omgeving is
zoveel moois te beleven. Als je een
goede boterham hebt en je kan
iedereen geven wat diegene nodig
heeft, kun je een gelukkig mens
zijn”, zegt Louis. De Sevenummer is
een tevreden man. Zolang het met
zijn dochter goed blijft gaan en zijn
kleinzonen op het rechte pad blijven, is zijn wens vervuld.
Tekst en beeld: Milou Peelen

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Horst aan de Maas is op zoek
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Horst aan de
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente
Horst aan de Maas;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallohorstaandemaas.nl
of bel met 077 208 32 01.

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks
wordt verspreid in de hele gemeente Horst aan de Maas en dat wordt
uitgegeven door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallohorstaandemaas.nl
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15-vragen aan

Pelle Janssen Kronenberg
Wat is de laatste foto die je hebt gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt, is van mijn
kleine broertje die buiten op het kleed lag te spelen. Ik heb nog een broertje van vijf maanden, ik
maak daar vaker foto’s van als hij weer iets grappigs doet.

Als je drie wensen mocht doen, welke zouden
dit dan zijn?
Wens 1: dat ik nooit meer last krijg van mijn knie,
want dat wil ik echt niet nog een keer meemaken. Wens 2: dat ik later goedgekeurd word voor
de brandweer en er ook echt mijn beroep van kan
maken. Wens 3: dat iedereen gezond en gelukkig blijft.

Hoe zouden mensen je omschrijven als je dit
aan hun vroeg?
Mensen zeggen altijd dat ik sociaal en aardig ben
en dat ik altijd behulpzaam ben. Thuis zouden ze
er nog bij zeggen dat ik een druktemaker ben met
heel veel energie, die wel voor iedereen wil zorgen en iedereen wil helpen.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk op zaterdagen en in de vakantie bij de
Peelkroon. Ik ben hier nog niet zo lang geleden
begonnen. Ik sta nu bij de komkommers. Ik doe er
veel verschillende dingen. Komkommers snijden,
waarbij ik ze van de plant af haal, sorteren aan
de band en zakjes met beestjes aan de planten
hangen voor de bestrijding. Ik vind het leuk om
te werken en mijn eigen geld te verdienen. Ik ben
aan het sparen voor een PlayStation 5 en daar
moet ik heel wat uurtjes voor werken.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Pelle Janssen
13 jaar
Yuverta
Kronenberg

Wat voor reis zou je ooit willen maken?
Mij lijkt het mooi om een keer naar Zuid-Afrika te
gaan. Daar wil ik een safari doen om al die mooie,
grote beesten te zien in hun eigen omgeving.
Dat is toch anders dan dat je ze in de dierentuin
ziet staan. Mij lijkt het mooi om dan in zo’n auto
te slapen die een tent op het dak heeft, zo kun je
dicht erbij blijven. Het zou ook leuk zijn als er dan
ineens een giraffe aan je tentje staat. Een leeuw
of olifant zou minder grappig zijn.

Wat zou je graag nog willen leren in je leven?
Ik zou graag alles willen leren wat er ook maar
nodig is om later een goede brandweerman te
worden. Ik zou later graag beroepsbrandweer
willen worden en daar heb je heel wat oefening
en kracht voor nodig. Ik zit al bij de jeugdbrandweer in Horst aan de Maas om alvast een begin
te maken om alles te leren wat ik later ook kan
gebruiken.

Wat deed je als kind het liefst?
Rennen. Pap en mam vertelden altijd dat ik nooit
heb kunnen lopen. Ik deed vanaf mijn eerste
stapjes alleen maar rennen. Niet altijd handig,
want ik heb daardoor twee keer een gat in mijn
hoofd opgelopen toen ik klein was. Ik kon ook
eerder rennen dan kruipen. Ik moet zeggen: ik ren
nog steeds meer dan ik loop.

Welke herinnering bezorgt je kippenvel?
Ik voetbal heel graag, maar op een training ging
het een keer helemaal mis. Uiteindelijk kwamen
ze erachter dat mijn meniscus was afgescheurd.
Ze lieten me heel wat rusten en dan zou het wel
overgaan. Pas na de vierde keer bij de huisartsenpost en op aandringen van pap en mam gingen

ze verder kijken. Ik ben toen geopereerd en toen
is deze verwijderd. Voetballen mocht ik even
niet meer. Het wilde toen alleen niet beter worden, ze schreven me weer een half jaar rust voor,
geen voetbal, geen gym, niet rennen, helemaal
niets. Het wilde maar niet veranderen en ze bleven volhouden dat het tijd nodig had. Toen ben
ik met mam naar een anders ziekenhuis gegaan
om het daar eens te laten controleren, want we
geloofden er niets meer van dat dit erbij hoorde.
Ze zagen daar ook nog dat er veel kraakbeen weg
was en weer moest ik zes maanden rust houden,
om te kijken of het kraakbeen uit zichzelf terug
zou groeien. Helaas verbeterde dit nog steeds niet
en ben ik vorig jaar in de zomer weer geopereerd.
Weer geen voetbal, dat was echt het ergste wat
er was. Thuis mochten ze het woord voetbal ook
niet meer zeggen en ik wilde geen voetbal zien
op tv, want daar kon ik niet tegen. Na de operatie
en revalidatie kon ik na de winterstop afgelopen
jaar eindelijk weer voetballen en ik heb nergens
meer last van. 2,5 jaar lang heb ik niet mogen
voetballen, gymmen, rennen of welke sport
dan ook. Ik hoop het nooit meer mee te hoeven
maken, want dit was echt niet leuk.

Wat is het leukste en het stomste vak op
school?
Het leukste vak op school is gymles. Ik mag eindelijk weer gymmen en dan ben je lekker bezig
met sport en spel en veel aan het bewegen en
rennen. Het stomste vak vind ik Engels, dit vind ik
echt heel saai. Ik kan het wel, maar de lessen zijn
altijd zo saai. Ik ben liever actief bezig.

Welke grote beslissing heb je onlangs genomen?
In het begin van het jaar ben ik begonnen bij de
jeugdbrandweer, omdat ik later hier mijn werk
van wil maken als ik door alle keuringen heen
weet te komen. Ik dacht: alles wat ik nu al kan
leren, is mooi meegenomen voor later.

Op vrijdagavond zit ik meestal bij de jeugdbrandweer en dan is de avond al bijna voorbij als ik
terugkom. Dan vertel ik eerst nog wat ik allemaal
gedaan heb aan mijn pap en mam en pak ik nog
wat te drinken. Op zaterdagavond kijken we altijd
samen tv met wat lekkers erbij. Ik ben nog niet zo
van het weggaan en hangen.

Als je altijd een bepaalde leeftijd zou kunnen
hebben, welke zou dat zijn?
Dan wil ik een leeftijd hebben waarbij je alles
mag. Je kan auto rijden, je kan werken en hoeft
niet meer naar school. Ook niet meer naar je
ouders hoeven luisteren is soms wel fijn.

Als je een topsporter zou zijn, waar zou je dan
goed in willen zijn?
Ik zou dan nog beter willen voetballen. Ik zou dan
willen voetballen voor PSV of in het buitenland
voor Real Madrid. Het liefste zou ik bij PSV in de
spits staan, maar dan moet je wel heel goed zijn.
Ik hou het dan wel bij de wedstrijden bezoeken.

Wat was het laatste boek dat jij heel erg leuk
vond?
Als ik ergens niet van hou, dan is het boeken
lezen. Daar heb ik echt geen geduld voor. Ik lees
alleen als het moet zoals voor school. Voor school
had ik De Griezelbus 6 als laatste gelezen, maar
leuk vind ik het echt niet.

Met welke artiest zou jij je leven willen ruilen?
Ik zou wel eens een keertje willen ruilen met
Max Verstappen. Mij lijkt het vet om eens in zo’n
Formule 1 wagen te scheuren over het circuit, prijzen te winnen en iedereen onder te spuiten met
champagne. Ook lijkt het me leuk om de Formule
1 eens van zo dichtbij mee te maken en te beleven. En natuurlijk om Hamilton stof te laten happen.

Hoi

Column

Zomer
vakantie
plannen
Vrij om te doen wat jou aanspreekt. Vrij om te doen waar
jij energie en kracht uit kunt
halen. Ja, het is weer zo ver.
Een van de beste en spontaanste tijd van het jaar. Het is
zomervakantie. Geen moeten,
maar mogen. Zo min mogelijk
wekkers. Zo min mogelijke
verplichtingen.
Je koppie even lekker in het
zand steken, bij wijze van dan.
En helemaal zorgeloos genieten.
Of dat is in ieder geval, zonder
twijfel, wel de insteek. Om even
onbezorgd in je achtertuin te liggen en misschien wel in slaap
te vallen. Maar, who cares? Des
te meer vrijheid die je nu hebt
of voor een ander gaat krijgen.
Misschien ben jij wel die persoon
die vakanties niet uit kan staan.
Maar daar heb ik dan een andere
mening over. En die mening laat
ik graag horen. Net zoals ik ervan
geniet om de muziek overal en
nergens te horen. En niet te kunnen plaatsen waar de muziek
vandaan komt. Maar toch voel je
de sferen om je heen. De gelukkige mensen. Onbewust heeft het
zeker een grote impact op je. Of
je bent natuurlijk kabouter Lui.
Ja die ene kabouter, uit het programma Kabouter Plop. Met zijn
welbekende uitspraken. “Ik hou
niet van vakantie, ik word daar zo
moe van.”
Maar dat is niet mijn insteek. Mijn
insteek is zo veel mogelijk uit de
vakantie halen. Al wordt dat zo
veel mogelijk werken zodat ik een
reis kan boeken na de vakantie,
of een autootje aan kan schaffen.
Misschien wordt het wel maar
heel beperkt werken om zo veel
mogelijk tijd met vrienden en
vriendinnen tijd door te brengen.
Hetgeen wat vakantie vakantie
maakt, is dat het niet van belang
is hoe je je dag plant, maar het
lekker spontaan van dag tot dag
aan kijken wat we uit gaan voeren. En met mijn voorkeur? Zo
weinig mogelijk.

Mirthe
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Herman Vermeulen (65) uit Oostrum

Snel hersteld van dikkedarmkanker, met dank
aan het trainingsprogramma Prevalidatie
Bĳ Herman Vermeulen (65) uit Oostrum werd in maart dikkedarmkanker geconstateerd. Voorafgaand aan zĳn operatie in april volgde
Herman het trainingsprogramma Prevalidatie. Je probeert hierbĳ je conditie in de weken voorafgaand aan een ingreep te optimaliseren,
om zo beter en sneller te herstellen. Herman: ‘De vergelĳking door de specialist met het trainen voor een wedstrĳd begreep ik als
voormalig langeafstandswandelaar meteen. Je moet zoiets opbouwen, wil je het succesvol afronden. En dat is goed gelukt.’
kwam er als een zesje binnen, maar ging er als
een acht weg! Het consult bij de diëtist die mij
aanraadde meer eiwitrijk voedsel te gaan eten,
heeft hier zeker ook aan bijgedragen.

Daarnaast werk ik sinds kort
twee dagen in de week. Ook heb
ik de trompet weer in handen
en durf voluit te blazen

Trainen voor een
operatie helpt
Joop Konsten werkt ruim twintig jaar
als maagdarmchirurg bĳ VieCuri.
“Darmkankeroperaties gaan gepaard
met veel complicaties; tot wel 60 procent
van de patiënten krĳgt hiermee te
maken. Dit leidt tot langere opnames en
deels onnodige overlĳdens. We kunnen
dat voorkomen door patiënten van
tevoren een trainingsprogramma te
laten volgen. Vergelĳk het met het
rennen van de Venloop. Die is 21 kilometer, je hebt een goede training en conditie
nodig om deze te kunnen uitlopen. Bĳ een
operatie voor darmkanker is dit precies
hetzelfde: door het volgen van onze
training treden er 50 procent minder
complicaties op. Patiënten verblĳven
twee dagen korter in het ziekenhuis en
herstellen sneller, zeker als er ook een
chemokuur wordt gevolgd. Allemaal
voordelen.”

Herstel ging heel snel

Herman werkte tot drie jaar geleden als
psychiatrisch verpleegkundige bij het Van Gogh
Instituut in Venray. Hij was nooit ziek, maar
vlak voor hij stopte met werken kreeg hij een
longontsteking en verleden jaar kwam daar
Covid bij. Van de langeafstandswandelaar die
hij vroeger was, was niet veel meer over. Bij de
tweejaarlijkse standaardcontrole van de ontlasting begin dit jaar, ging het mis. Herman:
‘Een paar dagen later werd ik gebeld, dat het er
niet goed uitzag. Je zit daarna vrijwel meteen in
het ziekenhuis, waar het ene onderzoek volgt

op het andere. De conclusie luidde dikkedarmkanker met een tumor die er snel uit moest.
Dokter Konsten, mijn behandelend chirurg,
heeft toen voorgesteld het trainingsprogramma
Prevalidatie te gaan volgen. Ik heb me daar
meteen voor aangemeld. Drie keer per week
kom je dan bij VieCuri één uur bij elkaar met
een groepje lotgenoten. Ieder doet er zijn
eigen oefeningen op de hometrainer en aan de
krachttoestellen. Elke week wordt de voortgang
gemeten, na afloop evalueer je. Ik ben er écht
sterker door geworden, in cijfers uitgedrukt: ik

En vergeet het mentale aspect niet.
Aanvankelijk ben je lamgeslagen als je de diagnose dikkedarmkanker krijgt. Je denkt dat het
einde snel nabij is. Maar daarna ga je relativeren. Je leest en praat erover en ontdekt dat er
heel veel kan tegenwoordig. Ik wil hier nadrukkelijk ook even de verpleegkundigen noemen
die je vanuit VieCuri monitoren. Ik had zelfs een
persoonlijk begeleider.
Het herstel na de ingreep, ging bij mij heel vlot.
Per dagdeel voel je je beter. Bewegen wordt
erg gestimuleerd, lopen, fietsen noem maar op.
Al snel kon ik weer gewoon eten. Naar de wc
gaan is spannend, maar ook dat ging uiteindelijk goed. Na drie dagen mocht ik naar huis,
en dat komt volgens mij echt door die training.
Ik sta nog onder controle, maar ben helemaal
schoon. Dat is geweldig.
Ik fiets nu elke dag zo’n anderhalf uur, heerlijk.
Daarnaast werk ik sinds kort twee dagen in de
week. Ook heb ik de trompet weer in handen
en durf voluit te blazen als lid van bigband
Flavour. Het leven mag geleefd worden.’

Bij Prevalidatie wint iedereen: de patiënt,
het ziekenhuis én de zorgverzekeraar
Ruud Franssen is fysiotherapeut/bewegingswetenschapper bĳ VieCuri. Het Prevalidatieproject startte in februari 2022 bĳ
patiënten met dikkedarmkanker. Gemiddeld zĳn patiënten 68 jaar als ze bĳ VieCuri komen met deze aandoening. Onder hen is een
behoorlĳke groep kwetsbare patiënten, met een slechte tot matige conditie. “Bĳ hen is de kans op complicaties na een ingreep heel
hoog, weten we uit onderzoek. Een normaal verblĳf van drie tot vĳf dagen na een ingreep kan dan uitmonden in drie tot vier
weken, soms overlĳden mensen ook”, aldus Ruud Franssen.
“Tegen patiënten die een zware ingreep krijgen
wordt nogal eens gezegd: rust vooral goed uit.
Maar het tegendeel is waar: werk hard en zorg
dat je conditie goed is als het zover is. De laatste paar dagen mag je dan best rust nemen,
maar in de weken daarvoor moet je echt aan
de bak: met je conditie, met je voeding en ook
hoe je er mentaal tegenaan kijkt. Hier hebben wij dus een heel goed trainingsprogramma
voor. We gaan dit nog verder verbeteren, onder
andere door de fysiotherapie die nu nog in het
ziekenhuis wordt aangeboden, meer bij de patienten thuis te laten plaatsvinden. Op afstand
monitoren wij dat dan, dat kan prima.
Daarnaast zijn er meer punten waarin we het
trainingsprogramma dichter bij de patiënt kunnen brengen en zo de succeskans vergroten.”
Prevalidatie kent alleen maar winnaars, geeft
Ruud Franssen aan. “De patiënt, die er letterlijk
eerder beter van wordt, maar ook het ziekenhuis, omdat de wachtlijsten afnemen en dure
plekken sneller vrijkomen. Tot slot hebben de
zorgverzekeraars minder kosten.”

De training duurt vier weken en bestaat
uit vĳf onderdelen:
• Er wordt drie keer per week fysiotherapie
aangeboden in groepsverband.
Elke patiënt volgt daarbij zijn eigen
trainingsschema, afgestemd op wat hij/
zij aankan. Het zijn vooral de patiënten die
van tevoren aangeven hier té moe voor te
zijn, die er baat bij hebben.
• Begeleiding/consult door een diëtiste om
veel eiwitrijke voeding te nuttigen.
• Coaching vóór en ná de ingreep,
vooral ook mentaal, door gespecialiseerde
verpleegkundigen.
• Hulp bij het stoppen met roken. Van alle
Nederlanders rookt nu zo’n 20 procent,
onder kankerpatiënten ligt dat percentage
beduidend hoger.
• Veel darmkankerpatiënten hebben een
ijzertekort, met een infuus wordt dat
aangevuld.

Wat als mensen deze training niet willen?
Joop Konsten: “Dat kan, maar ik geef duidelijk aan dat dit het proces bemoeilijkt én dat
de kans op het plaatsen van een stoma er
bijvoorbeeld door toeneemt.”

Tekst: Frank Heijster
Foto’s: PCL photography

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Quintus vierde 45-jarig bestaan
De Horster onderwatersportvereniging Quintus werd in 1977
opgericht. Eén van de vijf oprichters, Toine Kneepkens, was zaterdag 16 juli te gast bij de viering van het 45-jarig bestaansjubileum.

Vijf jubilarissen gehuldigd bij
MV St. Hubertus
Op de jaarlijkse seizoensafsluiting van Muziekvereniging St. Hubertus zijn dit jaar maar liefst vijf jubilarissen gehuldigd. Zowel Olga Keijsers, Niek Geurts, Lieke Verberkt als Chantal Everaerts zijn 25(+) jaar lid
van de LBM. Mariëlle van Kempen vierde haar 40-jarig jubileum. Ze was gedurende die tijd lid van meerdere muziekverenigingen.

! NIEUW
€ 395,HULST - ZEELAND
Inbegrepen: 4 dagen - Halfpension
Vertrekdata: 26 augustus, 30 september

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

! NIEUW
€ 95,VERRASSINGSTOCHT
Inbegrepen: koffie met gebak, rondrit
met bezoek, koffietafel, tocht met treintje
& bezoek, diner
Vertrekdata: 10 en 26 augustus, 13 en 29
september, 13 en 26 oktober

! NIEUW
€ 790,IGEA MARINA - ITALIЁ

! NIEUW
€ 595,RATTENBERG - DUITSLAND

Inbegrepen: 10 dagen - Halfpension
Vertrekdatum: 2 september

Inbegrepen: 8 dagen - Halfpension
Vertrekdatum: 4 september

Adriatische Kust

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

! NIEUW
€ 90,POLDERTOCHT EN
ORCHIDEЁENHOEVE
Inbegrepen: koffie met gebak,
rondrit olv gids, koffietafel, entree
Orchideeënhoeve, diner
Vertrekdata: 18 augustus, 7 september,
6 oktober

Beieren

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

€ 95,-

BIESBOSCH &
MUSEUMEILAND

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

De jubileumviering werd geopend
met een duik in de vijver van de
Kasteelse Bossen. De duikers dienden onder water een rebus op lossen. Leden die niet te water gingen
en belangstellende familieleden
kregen dezelfde rebus voorgeschoteld. De oplossing van de Rebus
bleek een opdracht: ‘Stuur een
afbeelding van Neptunus naar de
Quintus app.’ De mooiste foto werd
’s avonds op het jubileumfeest door
Neptunus beloond met een prijsje.
Quintus is een club waar eigen

! NIEUW
€ 775,MUSIKHERBST
AM WILDEN KAISER
Muziekreis

instructeurs al jaren duikers opleiden. Gedurende het hele jaar
worden voor en door de leden
duikactiviteiten georganiseerd.
Gedoken wordt in alle grindgaten in de buurt, maar ook in de
Oosterschelde en de Grevelingen
in Zeeland. Daarnaast zijn er trips
naar bestemmingen als Spanje,
Portugal, Frankrijk, Italië, Egypte,
Indonesië, Thailand en NieuwZeeland. De zwembadtraining
vindt plaats op maandagavond in
De Berkel.

! NIEUW
ANDORRA

€ 925,-

Inbegrepen: 10 dagen - Halfpension
Vertrekdata: 13 oktober

Inbegrepen: 6 dagen - Halfpension
Vertrekdata: 27 september, 4 oktober

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

! NIEUW
€ 90,EIFELDORPJESROUTE
Inbegrepen: koffie met gebak, gids voor
rondrit, lunch, boottocht, diner
Vertrekdata: 2 en 18 augustus,
8 en 27 september, 19 oktober

GHIEL

EN

DEAL

v.a. € 45,-

DIVERSE GHIELEN DEALS
o.a. Zierikzee & Domburg,
Gouda & Leiden, Giethoorn & Elburg,
Volendam & Zaanse Schans,
Leuven & Hasselt, Rhein in Flammen
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Hoog aantal punten

Melderslose slagwerkers
Nederlands Kampioen
Jari Driessen en Rick Hoeijmakers, slagwerkers van de drumband
van Muziekvereniging Eendracht uit Melderslo, behaalden
onlangs het Nederlands kampioenschap. Vorige week werden ze
gehuldigd door Eendracht.

Sraar van den Beuken verrast door
Harmonie
Sraar van den Beuken is het oudste lid van de Koninklijke Harmonie van Horst. Zaterdag 16 juli werd hij
90 jaar en dit was reden voor de muzikanten om hem een zonnige zomeravondserenade te brengen.

Jubilarissen fanfare Eendracht Meerlo
gehuldigd

Jari en Rick sleepten op 15 mei al
de Limburgse titel in de wacht.
Daarmee kwalificeerden ze zich
automatisch voor deelname aan
het Nederlands kampioenschap
solisten en kleine ensembles,
doelgroep Show, Mars, Percussie.

Met het muziekstuk ‘Tango per
Duo’ op marimba scoorden de leerlingen van docent Bart Jeuken in
de 5e divisie het uitzonderlijk hoge
aantal van 90 punten. Dat bleek
voldoende om de titel mee naar
Melderslo te nemen.

Fanfare Eendracht uit Meerlo heeft onlangs zes jubilarissen gehuldigd. Vijf spelende leden en één voormalige
muzikant en huidig bestuurder werden in het zonnetje gezet.

Horst
5961 NG
weg 17,
m
o
Songert
.c
e
in
www.wtw

Wil je een

n wijn?

en bier e
eplek tuss

stag

Heb jij affiniteit met bier en
wijn, en wil je in een leuk
team een aantal maanden
meewerken als stagiair?
Neem dan contact met ons
op!
geertje@wijntransport.nl

Piet Timmermans speelt al zestig
jaar trompet. De 50-jarige jubilarissen Henk Cleven, Maria Verbeek en
José de Lange bespelen respectievelijk bariton, hoorn en bugel. Saxofonist
Toine Theunissen is veertig jaar lid.
Als tieners hebben zij geïnvesteerd

in een vrijetijdsinvulling waaraan ze,
ook na tientallen jaren, nog steeds
volop en met plezier tijd besteden. De
zesde jubilaris, Jan Jenniskens, begon
zijn 50-jarige carrière bij Eendracht op
bugel, maar stapte na verloop van tijd
over naar het bestuur van de fanfare

en van de Vrienden. De Vrienden steunen de fanfare om concerten mogelijk te maken. Ook zijn ze actief bij het
organiseren van de muziekcarrousel.
Daarbij maken basisschoolleerlingen kennis met de instrumenten van
Eendracht.

Wat bieden we je?
- Veelzijdige stage
- Goede stagevergoeding
- Leuke collega's
- Vrijheid in je onderzoek

Wat mag jij o.a. komen doen:

Limburgs kampioenschap voor politiehonden
in Kronenberg
Jaarlijks wordt het Limburgs kampioenschap georganiseerd voor de beste politiehonden binnen de
provincie. Dit jaar is de organisatie in handen van politiehondenvereniging De Bedelaer uit Kronenberg.
Het terrein aan de Steegbredeweg 1 vormt zondag 31 juli het toneel voor het kampioenschap.
Politiehondenvereniging De Bedelaer
is opgericht in 1980. Het is een
kleine vereniging met enthousiaste africhters en helpers, die zich
inspannen om hun hond(en) af te
richten voor één van de programma’s van de Koninklijke Nederlandse
Politiehonden Vereniging (KNPV).
Ontspanning en het plezier in het
werken met honden staan bij De

Bedelaer hoog in het vaandel, al blijft
het behalen van een certificaat met
een hond wel het uiteindelijke doel.
De wedstrijd op het terrein van De
Bedelaer begint zondag om 08.30
uur met het inschrijven van de deelnemende combinaties. Het ochtendprogramma start vervolgens om
09.00 uur. In de ochtenduren ligt
de nadruk vooral op appèloefenin-

gen als volgen, zoeken, zwemmen,
revieren, bewaken, springen en
transporteren van een verdachte.
Tussen 13.00 en 13.30 uur begint het
stelwerk, waaronder het stokstellen, terugroepen en schijnstellen.
Omstreeks 17.30 uur maakt de keuringscommissie bekend welke combinaties op het ereschavot mogen
plaatsnemen. De toegang is gratis.
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- Content creeëren social media
- Nieuwsbrieven opstellen
- Nieuwsberichten op de website
plaatsen
- Lanceren van nieuwe bieren &
wijnen

Wie ben jij?:

- Fulltime student (38 á 40 uur)
- Vanaf sept. 2022 beschikbaar
(volgend jaar ben je ook van harte welkom)
- Gedurende +- 20 weken

Ben of ken jij een enthousiaste
student? Laat het weten!
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Rudy Tegels terug als
Tabletcafé in bibliotheek
voorzitter Jumping Zaerum
Rudy Tegels is weer voorzitter geworden van Jumping Zaerum. Tot 2020
was Rudy ook voorzitter, maar toen hij wethouder van Horst aan de
Maas werd, heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan Frank
Laenen. Frank heeft een aantal maanden geleden te kennen gegeven te
stoppen als voorzitter. Nadat Rudy Tegels gestopt is als wethouder, is hij
door de organisatie gevraagd om weer voorzitter te worden. Jumping
Zaerum vindt zaterdag 27 augustus plaats.

De bibliotheek Horst houdt zaterdag 30 juli van 10.00 tot 13.00 uur weer een tabletcafé. Iedereen die
vragen heeft over de tablet, mobiele telefoon of e-reader kan hier terecht.
Het tabletcafé is geen cursus of
workshop, maar een vraagbaak voor
de nieuwste apps en handige functies. Een vrijwilliger van BiblioNu
staat klaar voor hulp. De deelnemers

ben. Dat is handig bij het installeren
van nieuwe apps. Deelname aan het
tabletcafé is gratis, ook voor nietleden van de bibliotheek.

worden verzocht hun tablet, smartphone of e-reader mee te nemen
en te zorgen dat deze is opgeladen.
Ook wordt gevraagd gebruikersnaam en wachtwoord paraat te heb-

2022-w30

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Keurslagerĳ Crist Coppens 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 31 juli 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 04 augustus 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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“Jumping Zaerum is een fantastisch
dorpsfeest waar veel mensen van
jong tot oud plezier aan beleven”,
geeft Rudy aan. “Het evenement is
daarnaast prachtige promotie voor de
paardensport. In het verleden heb ik
altijd heel fijn samengewerkt met de
mensen in de organisatie. Toen deze
mensen mij benaderden met de vraag
om weer voorzitter te worden, heb ik
daar vol overtuiging ‘ja’ op gezegd.
Samen met de andere acht vrijwilligers in de organisatie gaan we de
komende jaren het evenement weer
met veel enthousiasme organiseren.”

Het evenement vindt dit jaar plaats op
zaterdag 27 augustus. Die dag wordt
het Raadhuisplein in Sevenum weer
omgebouwd tot wedstrijdpiste, waar
de hele dag door springwedstrijden
voor pony’s en paarden worden verreden. Ook vinden er diverse shows
plaats en is er rondom de piste van
alles te beleven voor de kinderen.
Jumping Zaerum is voor iedereen gratis toegankelijk. Ten opzichte van de
voorgaande edities worden de tribuneplaatsen uitgebreid, zodat er nog
meer mensen langs de piste plaats
kunnen nemen.

Kunstenaars tussen de rozen
De Rozenhof in Lottum staat zondag 31 juli tussen 12.00 en 17.00 uur in het
teken van kunstenaars aan het werk.
Verspreid over het terrein van de
Rozenhof zijn twee schilders aan het
werk, onder wie een paletschilder,
en daarnaast drie beeldhouwers,
een glasbewerker (glas in lood en
Tiffany) en een drukker. Verder is er

vanaf 13.00 uur een optreden van
muzikale duizendpoot Luuk Lenders.
Hij bespeelt diverse instrumenten, die
hij deels zelf heeft gemaakt. Volledig
akoestisch brengt hij een mix van
Ierse en Slavische klanken ten gehore.

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

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Horizontaal 1. Verwaand. Bordspel. Vezelplant. Eerlijk 2. Absolute atmosfeer. Reisweg. Keurgroep.
Deel van bouwwerk. Elpenbeen 3. Stilte. Plus. Zeewier. Indische markt. Het oosten. Zacht buisje
4. Drietenige luiaard. Alarmapparaat. Sluitmiddel. Vast rantsoen. VN-orgaan voor kinderen. Hert 5. Categorie.
Erfelijkheidsdrager. Vlaskam. Grof. Inktvis 6. Deel van boom. Familielid. Uitbouw. Vaartuig. Genieting
7. Kelner. Holle ruimte. Tepel. Spaans gerecht. Waterkering 8. Opstandeling. Spelleiding. Met het genoemde.
Vuilnisbelt. Persoonlijk vnw. 9. Inktvlek. Iedereen. Dorpel. Rookgerei. Honingbij 10. Dwars mast. Betoverd.
Sierheester. Buit. Wespenwapen 11. Schriftelijk stuk. Gegriefd. Dondergod. De adel. Gewoonte 12. Vrachtgeld.
Grondsoort. Platvis. Gezondheid. Vleessap 13. Erg dom. Worm. Schijn. Walvis. Oude munt 14. Pit. Plant. Grondsoort.
Toegankelijk. Deel van oor. Technische titel 15. Biersoort. Geestelijke toestand. Ruzie. Geur. Oude Testament.
Walkant 16. Boom. Uitstalkast. Alletwee. Soort. Koor 17. Navigatiemiddel. Dwaas. Boven lijfje. Ingewanden.
Verticaal 1. Loods. Kever. Nauw sluitend. Babysit 2. Koker. Adreskaartje. Plant. Dierengeluid 3. Betaalplaats.
Turks pennenvlees. Houtproduct 4. Diergaarde. Deel van trap. Tafelgast. Stel 5. Richting. Mohammedaanse god.
Bezorger. Bladgroente 6. Herkenningsmelodie. Van één soort. Uitgaven 7. Houding. Overdreven. leder. Zeurder.
Motorraces 8. Kweken. Landbouwwerktuig. Punt. Handeltje 9. Soort muziek. Kleur. Bijbelse figuur. Scheepszijde
10. Voordat. Al. Landbouwgerei. Vruchten nat 11. Aanwijzing. Geslacht. Scheepsuitruster. Beeldmerk 12. Dagmars.
Om te bedanken. Om het genoemde. Vurig paard 13. Gebaar. Vertraging. Soort dans 14. Eirond. Reinigingsmiddel.
Achter. Landarbeider 15. Eetgerei. Lichaamsdeel. Infectieziekte. Muurholte 16. Paleis bij Apeldoorn.
Vloeibaar voedsel. Muziekplaat. Rangtelwoord 17. Slee. Dans. Karakter. Schouwplaats 18. Geleedpotig dier.
Huisdier. Gebakje. Make-up artikel 19. Open Universiteit. Propvol. Soort onderwijs. Noot. Behaagziek
20. Haartangetje. Woedend. Bolvormig 21. Tochtje. Gemaal. Plant. In hoge mate 22. Eventueel. Glazen verpakking.
Plant. Erwten soort 23. Dagblad. Platte steen. Noodsignaal 24. Stop. Inkeer. Communicatiemiddelen. Plan
25. Molentrechter. Getal. Deel van het oor. Vervoermiddel.

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 21 juli 2022 was:

En de winnaar is: Koos van Megen uit Broekhuizen. Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door Albert Heijn Horst!

2807 \ service
Religie

Medische zorg

Complottheorieën op het doek

Tijden Heilige Missen

Apotheek

Broekhuizen

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 31 juli

Griendtsveen
Zondag 31 juli

11.00

Grubbenvorst
Zaterdag 30 juli

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Zondag 31 juli

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

09.30

Horst

Zaterdag 30 juli
Zondag 31 juli
Maandag 1 augustus
Dinsdag 2 augustus
+ aanbidding
Woensdag 3 augustus
Donderdag 4 augustus
Vrijdag 5 augustus

18.00
11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Zaterdag 30 juli

Gebiedsteams

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

19.15

Meerlo

Donderdag 4 augustus
- Biddende moeders

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

09.00
09.30

Sevenum

Tandarts

09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

Zondag 31 augustus
Dinsdag 2 augustus

29 t/m 31 juli
Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

Tienray

Woensdag 3 augustus

De Schuilplaats

kerkdienst

Muzikaal etentje

Dinnershow bij Graaf ter Horst met Nienke
Wijnhoven
Graaf ter Horst organiseert zaterdag 13 augustus de eerste editie van de Dinnershow. Nienke Wijnhoven,
voormalig deelneemster aan The Voice of Holland, zal deze avond muzikaal omlijsten.
Hermesdorf. Het gezelschap wordt
gecompleteerd door Sjoerd Rutten op
drums en Jan van Olffen op basgitaar,
beide bekend van Soldaat van Oranje.
Gasten krijgen een amuse en een

vijfgangendiner, het diner staat onder
leiding van chef-kok Mike Honig.
Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Graaf ter Horst.

Traditiegetrouw wordt de zomervakantie in Horst afgesloten met de zomerfinale en kindermarkt. Zaterdag 3 en
zondag 4 september staat het Horster centrum in het teken van een gevarieerd muzikaal programma, de markt
én de live uitzending van Grand Prix in Zandvoort.

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

10.00

De Horster jazzy-bluesformatie The
Radiobugs opent de avond aan het
water met een liveoptreden. Dit evenement is een gezamenlijk initiatief
van Wiek Lenssen Filmprodukties,
CULT en Het FilmTheater Horst. De
avond begint om 19.30 uur. Reserveer
via wieklenssen@home.nl of kijk voor
meer informatie op www.zomeravond-buitenbioscoop.nl

Afsluiting Horster zomervakantie met
zomerfinale, kindermarkt en Formule 1

Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
077 398 62 27

19.00

Mikey en Davey Tegen Het Systeem
realiseerde Lenssen zijn eerste korte
speelfilm. De film werd onder meer in
Horst en omgeving opgenomen.
Hot Fuzz is een bioscoopfilm van 110
minuten, die draait om een complot in een klein dorpje op het Britse
platteland. Regisseur Edgar Wright is
een grote inspiratiebron voor Laurens
Lenssen.

Gevarieerd muzikaal programma

01 t/m 04 augustus

09.00
19.00

‘Mikey en Davey Tegen Het Systeem’
is een korte speelfilm van twintig
minuten van de uit Horst aan de Maas
afkomstige regisseur Laurens Lenssen.
De coronatijd bood Lenssen inspiratie voor een prijswinnend script over
twee jongeren die een complot ontrafelen rond Big Pharma, een schimmig bedrijf waarin alles draait om
de verkoop van antidepressiva. Met

Geert Keijsers begeleidt Wijnhoven
op piano. Hij trad eerder op bij de
Toppers in Concert, The Passion en
het Metropole Orkest. De saxofoon
wordt deze avond bemand door Peter

Spoedgevallendienst

Zondag 31 juli
+ uitstelling
Maandag 1 augustus
Dinsdag 2 augustus
Donderdag 4 augustus
Vrijdag 5 augustus

zondag

Op de oever van de zwemvijver van de Kasteelse Bossen (het veldje De Drie Gratiën) wordt donderdag
18 augustus een buitenbioscoop ingericht. Vertoond worden de twee films ‘Mikey en Davey Tegen Het
Systeem’ en ‘Hot Fuzz’.

Huisartsenpost

19.00

Hegelsom

Buitenbioscoop in Kasteelse Bossen

Apotheek Maasdorpen

10.30

19

Op zaterdagavond betreedt de Grand
Round Band het podium. De band
vloeide voort uit de Local Hero Night
in 2014, waar Eva Wijnen en de band
Otherwise met verschillende gastmuzikanten optraden. Dit smaakte naar
meer en leidde tot de Grand Round

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf

Band. Voor deze gelegenheid bestaat
de groep uit meer dan twintig artiesten uit Horst en omgeving.
De zondag wordt afgetrapt met de traditionele kindermarkt. De organisatie
hoopt dit jaar het gehele centrum als
vanouds weer te vullen met kleedjes.

Op het Lambertusplein zijn de Hôrster
Böhmische en Chantilly Lace te horen.
Daarna is de Grand Prix van Zandvoort
op groot scherm te zien. Op www.
zomerfinale.nl is meer informatie te
vinden.

112

Priesternoodnummer

Met optreden van koor Vocante

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

Demonstratie leerbewerken in De Locht

06 55 40 80 23

In Openluchtmuseum De Locht staan zondag 31 juli een demonstratie leerbewerking en een optreden van
koor Vocante op het programma.

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.
4
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8

1

1

8
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8
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6

1

6

8

7
9

4

6
7

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

aan een demonstratie van de veilingklok. Openluchtmuseum De Locht is
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

* Huisinstallaties
* Verbouwen

4

3

Frankrijk en Engeland brengt het
ook Nederlandstalige nummers en
Limburgse dialectstukken.
Kinderen kunnen deze dag maaskeien beschilderen en deelnemen

4

2
5

5

5

Bij het bewerken van leer gaat het
om ambachtelijke sieraden zoals riemen en armbanden. Koor Vocante
beschikt over een gevarieerd repertoire. Naast liederen uit Afrika,

9

* Zonnepanelen

Oplossing vorige week:
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ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl
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ZEER ZUINIG

€25

INR

UILK

D
LG KOEL-VRIESCOMBINATIE
GBP62DSSGR

€35

ORT

0,-

INR

ORT

ING

Adviesprijs 799,-

549,-

E
HISENSE AMERIKAANSE KOELKAST
RS650N4AC1

€38

0,-

UILK

INR

Adviesprijs 1049,-

699,-

0,-

UILK

ORT

ING

E
SAMSUNG KOEL-VRIESCOMBINATIE
RB38A7B6BB1/EF

ING

Adviesprijs 1279,-

899,-

• Inhoud koelgedeelte: 277l • Inhoud vriesgedeelte: 107l

• Inhoud koelgedeelte: 334l • Inhoud vriesgedeelte: 165l

• Inhoud koelgedeelte: 273l • Inhoud vriesgedeelte: 114l

• No Frost • LinearCooling • DoorCooling+ • FRESHConverter

• No Frost • Incl. 5 jaar garantie via Hisense • IJs en

• No Frost • SpaceMax • Cool Select+ • Metal Cooling

waterdispenser met waterreservoir

XXL

€38

INR

UILK

D
BOSCH VRIEZER
GSN58EWCV

ORT

€60

0,-

INR

UILK

ING

Adviesprijs 1219,-

799,€100,- CASHBACK!

F
AEG INBOUW KOELKAST
SKE812F1AF

ORT

€14

0,-

INR

UILK

ING

Adviesprijs 1199,-

599,-

F

ORT

0,-

ING

Adviesprijs 819,-

MIELE VRIEZER
FN 26062

• Inhoud 366l • VarioZone • BigBox-diepvrieslade

• Inhoud: 203l • Afmetingen (HxBxD): 122,4 x 55,6 x

• Inhoud 230l • EasyOpen-handgreep

• No Frost • Ledverlichting *Prijs na €100,- cashback,

54,9 cm • Led verlichting • Deur op deur montage

• No Frost • VarioRoom

679,-

cashback geldig t/m 02-10-2022

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

