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Horst aan de Maas

Honderd jaar rozen
Lottum stond van vrijdagavond 12 tot en met zondag 14 augustus in het teken van rozen. In de rozen- en landschapstuin van De Rozenhof werd namelijk met het Feest van de Roos
gevierd dat honderd jaar geleden het allereerste Rozenfeest plaatsvond. Violist en orkestleider André Rieu kreeg zondag, ter ere van het 100-jarig bestaan, een roos naar zich
vernoemd. Het heeft ongeveer tien jaar gekost om dit nieuwe exemplaar te ontwikkelen. In een volle tent doopte Rieu de ‘Rosa André Rieu’. / Beeld: Glenn Seelen

Droogte lijkt aan te houden: Waterschap brengt
watervraag in kaart
Historisch lage waterpeilen, evacuaties vanwege bosbranden en oogsten die massaal dreigen te mislukken: heel Europa zucht momenteel onder de aanhoudende droogte. Daar vormt deze regio geen uitzondering op. De buien die deze week over Nederland trekken, maken wat dat betreft nauwelijks een verschil.
Daarvoor zijn ze te lokaal. Bovendien is een langere periode met geleidelijke regenval nodig om écht
verschil te maken. Agrariërs slepen intussen af en aan met haspels om hun oogst niet deels verloren te
laten gaan.
Waterschap Limburg houdt het
grondwaterpeil daarbij scherp in de
gaten. ‘De grondwaterstanden in
Limburg zijn door de droge zomers
van de afgelopen jaren nog niet op
het gewenste peil’, valt te lezen op
de website van het Waterschap. Zij
heeft na overleg met de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond (LLTB)

geïnventariseerd welke agrariërs
binnen de kapitaalintensieve
teelt in nood komen, mocht de
droogte van nu aanhouden en het
huidige onttrekkingsverbod van
oppervlaktewater uit beken en sloten
worden aangescherpt. ‘De vraag
naar oppervlaktewater is groter
dan de waterbeschikbaarheid. Het

is daarom nodig om meer grip te
krijgen op de waterbeschikbaarheid
van oppervlaktewater. Samen
met de LLTB brengen we de totale
watervraag in kaart’, stelt het
Waterschap.

Aanscherping onttrekkingsverbod
“Als Waterschap willen we op korte

termijn inzicht hebben in de boeren en tuinders die in de problemen
zouden kunnen komen”, zegt Chrit
Wolfhagen van het dagelijks bestuur
van Waterschap Limburg. Daarmee
loopt het Waterschap vooruit op
een eventuele aanscherping van
het onttrekkingsverbod op oppervlaktewater. “Zo hebben we genoeg
tijd om te bekijken waar de knelgebieden zijn en hoe we dit kunnen
oplossen, mocht het zover komen.”
Agrariërs die bang zijn in de problemen te komen door de aanhoudende
droogte, konden zich de afgelopen
periode melden bij het Waterschap.

Zorgen bij Agrariërs
Het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater ging in op 14 juli en lijkt
voorlopig nog niet te worden opgeheven. Het verbod geldt voor alle
vormen van wateronttrekkingen, dus
niet alleen voor de beregening van
landbouwpercelen, maar bijvoorbeeld ook voor het besproeien van
tuinen met water uit beken en sloten. Agrariërs maken zich inmiddels
zorgen, nu de waterbeschikbaarheid
afneemt en de droogte voorlopig
nog wel eventjes aan blijft houden.
Lees verder op pagina 03
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Ik heb een mooi leven gehad,
ik heb er vrede mee.
In liefdevolle herinnering aan “ôs Mam”, schoonmoeder
en onze lieve oma

Nelly Keijsers – Janssen
echtgenote van

Frans Keijsers †
Sraar Lommen †
* Meterik, 30 december 1934

† Venlo, 13 augustus 2022

Kinderen en kleinkinderen
Mans

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor aardbeienplanten - groente
planten o.a. winterpreiplanten
- fruitbomen en klein fruit naar
Thijs Huys Langstr. 64 5963 NW HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52
Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans

Correspondentieadres;
Fam. Keijsers, Vrouwboomweg 14, 5961 PM Horst
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van Nelly te
nemen op donderdag 18 augustus van 18.00 tot 18.45 uur
in Uitvaartcentrum Boschhuizen, Spurkterdijk 40, 5807 EE
te Oostrum-Venray.
Wij nodigen jullie uit om samen met ons door het leven
van Nelly te gaan op vrijdag 19 augustus om 12.00 uur in
Crematorium Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE te
Oostrum-Venray.

’t Winkeltje - Herstraat 44 - Horst,
is v.a. 15.08.2022 t/m 15.09.2022
gesloten. Tot ziens !”

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

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

Donderdagavond Yoga
van 18.45-19.45 en 20.00-21.00 uur
info tel.06 46 32 00 39 of
www.asanayogahorst.nl
Te koop diverse soorten groenten en
fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 3983552
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
Vrije tijd over ? U wilt wat
bijverdienen?
Kom appels plukken ! Interesse ?
kom langs (leuk werk voor 65+)
Mts. Classens Horsterweg 20a
5811 AC Castenray (06 51 17 64 87)

Blessure? Cor Janssen Sportmassage
Horst. Bel of app 06 46 21 61 39 email:
info@janssensportmassagehorst.nl
Trakteer U Vader / Moeder op een
uitje of trakteer Uzelf! Dit kan:
vrij/za/zo. Info: 06-53919644 Tegen
betaling en goed overleg in omgeving
Sevenum/Horst/Venray/Venlo.
Bewoner Hof te Berkel (85, rolstoel)
zoekt wandelmaatje. Wekelijks erop
uit tegen vrijwilligersvergoeding.
06 41 23 77 22
T.K. leuk BOSPERCEEL Melderslo/
Swolgen. Ca. 8700 M2 dennenbomen
en acacia. Meer info: 06-30592384
Te koop beregeningsput
Te koop pomplabel. Voor taxaties,
advies en bemid Vestjens 3072818
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Droogte lijkt aan te houden: Waterschap brengt
watervraag in kaart
met een aantal graden, waarmee de
extreme temperaturen van de afgelopen weken voorlopig achter ons
lijken te liggen. Het zal echter weinig
veranderen aan het geldende onttrekkingsverbod. Volgens het Waterschap
ligt het in de lijn der verwachting dat
we de komende jaren vaker te maken
gaan krijgen met extreem droge
zomers. ‘We houden als Waterschap
rekening met de klimaatverandering
en de verandering van periodes met
droogte- en wateroverlast. Om wateroverlast en droogte goed in balans te
houden, is het actieprogramma ‘Water
in Balans’ opgesteld. Het programma
heeft flinke ambities op een aantal
gebieden. Zo moet bij periodes van
droogte verdroging van gronden en
hittestress in steden in de toekomst
worden voorkomen.’
De combinatie van droogte, hitte, felle
zon en sterke wind zorgt voor razendsnelle verdamping van het water,

wat ten koste gaat van de gewassen.
Daarnaast wordt er rekening gehouden met tegenvallende opbrengsten,

als gevolg van de droogte.
Een blik op de weerkaarten voor de
langere termijn, leert dat er ook de

komende weken weinig tot geen
buien met geleidelijke regenval worden verwacht. Wel daalt het kwik

Conclusies uit burgeronderzoek gepresenteerd

Openbare informatieavond
over arbeidsmigratie in Sevenum

De werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten organiseert samen met de SP Horst aan de Maas een
openbare informatieavond over arbeidsmigratie onder het motto ‘Wonen, werken, leefbaar(heid) in
Horst aan de Maas’. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 23 augustus in de kantine van
voetbalclub Sparta ‘18 in Sevenum.

Ebba completeert
vier generaties
Baby Ebba is inmiddels drie weken oud en staat op de foto in de
doopjurk waarin overgrootoma Jo Derks-Nabben (89) wonende in
America en Oma Hilda Derks (63) uit Horst ook gedoopt zijn. Mama
Lotte de Bruijne (34) woont in Zeist. Samen vormen ze vier generaties.

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

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

Als sprekers zijn Monique
Kremer (voorzitter Adviesraad
Vreemdelingen-zaken), Bart van
Kent (Tweede Kamerlid), Roy
Bouten (wethouder Horst aan
de Maas) en Anna Laczewska
(beleidsmedewerker FNV)
uitgenodigd. De avond wordt geleid
door Paul Geurts, voorzitter van de
werkgroep, die ter inleiding kort
in zal gaan op de conclusies uit
een onderzoek onder de burgers
van Horst aan de Maas over
arbeidsmigratie.

Beter reguleren
De gastsprekers gaan in op de
mogelijkheden om arbeidsmigratie
beter te reguleren. “Nog onlangs
gaf de Arbeidsinspectie aan dat
er in Nederland een stop moet
komen op tewerkstelling van

arbeidsmigranten, mede in verband
met de problemen op gebied van
huisvesting en de omstandigheden
op de werkvloer. Prognoses laten
zien dat de komende acht jaren
tijdens de piek een kwart van de
bevolking van Horst aan de Maas
zal bestaan uit arbeidsmigranten”,
aldus de werkgroep.

Adviezen aan regering
Bart van Kent zal ingaan op
een voorstel van SP en Christen
Unie waarin de komst van
arbeidsmigranten beter gereguleerd
wordt. Monique Kremer gaat
in op de adviezen van de
Adviesraad Vreemdelingenzaken
inzake arbeidsmigratie aan de
regering. Anna Laczewska gaat
als beleidsmedewerker van
de FNV in op de situatie van

arbeidsmigranten. Wethouder
Roy Bouten gaat in op hoe vanuit
de gemeente gewerkt wordt
aan het creëren van een betere
balans tussen de belangen van
werkgevers, arbeidsmigranten en
burgers (met name omwonenden
van huisvestingslocaties).
Aanwezigen kunnen de
gastsprekers vragen stellen en
met hen in discussie gaan over
verschillende ideeën.

Informatieavond
De openbare informatieavond
in de kantine van Sparta ‘18
(Luttelseweg 26, Sevenum) start
dinsdagavond 23 augustus om
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
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uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

0478-515221
Briensveld.nl

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar
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KBO Horst kijkt na oplossen bestuursproblemen
uit naar vieren 60-jarig jubileum
Terwijl KBO Horst zich een aantal maanden geleden nog in een bestuurscrisis bevond, is de rust inmiddels
wedergekeerd in de organisatie van de vereniging en wordt er weer met een positieve blik vooruitgekeken.
De functies zijn bekleed en het nieuwe bestuur heeft vertrouwen in de toekomst. Een mooi moment om het
60-jarig jubileum van de club te vieren, waarbij de organisatie op dinsdag 23 augustus groots uitpakt met
een feest in de Mèrthal in Horst.

Een levendige vereniging met ruim
1.000 leden in de leeftijd van 60 tot
bijna 100 jaar, KBO Horst is één van
de grootste KBO’s in Limburg. Piet
Verhaegh, die vanaf 31 mei de rol van
voorzitter op zich heeft genomen, is er
trots op. “We hebben een grote groep
leden, die erg betrokken is bij onze
club”, geeft hij aan. “Dat is mooi om te
zien, maar des te pijnlijker dat er niemand bereid was een bestuursfunctie
op zich te nemen eerder dit jaar.” In
die periode traden er namelijk binnen
korte tijd vier van de negen bestuurders af en de overige bestuursleden

hadden het er moeilijk mee om deze
functies weer ingevuld te krijgen.
“Mensen staan altijd klaar om te helpen, maar de kar trekken was te veel.
Dan zit er voor de meeste mensen te
veel verplichting en verantwoordelijkheid aan”, geeft Theo Althuizen,
voorzitter van de jubileumcommissie,
aan. Toch wist het bestuur uiteindelijk nieuwe gegadigden bij elkaar te
krijgen en een nieuw, volledig bestuur
te vormen. Verhaegh was al vier jaar
penningmeester binnen het bestuur
en besloot de rol van voorzitter op
zich te nemen, omdat er wel een vrij-

williger was voor de functie van penningsmeester, maar niet voor die van
de de voorzitterspositie. “Dat bevalt
me heel goed en het past binnen mijn
ambities”, geeft Verhaegh aan. “In het
verleden heb ik meerdere voorzittersfuncties bekleed binnen verenigingen,
dus ik weet ook dat ik het kan. Het
bevalt me goed.”

Terugblik
Na het versterken van het bestuur
van KBO Horst, kan er weer met extra
vertrouwen naar de toekomst gekeken
worden. In 2020 bestond de vereni-

HALLO op reis

ging zestig jaar, maar vanwege corona
kon dit toen niet gevierd worden. Dit
jaar is het eindelijk weer mogelijk en
KBO Horst viert haar jubilieum met
een groot feest in de Mèrthal in Horst.
Hierbij wordt zowel teruggekeken als
vooruitgeblikt. De club kent namelijk
vele hoogtepunten, maar is ook door
diepe dalen gegaan. “Er komen zoveel
mensen af op onze vieringen, dat zijn
stuk voor stuk hoogtepunten”, vertelt
Althuizen. “Of dat nu een jubileumviering is of een kerstviering; mensen reageren daar heel positief op.”
Ook de verhuizing vanuit ‘t Gasthoês
vanwege de verbouwing naar het
Dendron College en vervolgens weer
terug naar ‘t Gasthoês, wordt door de
heren gezien als een hoogtepunt. “Het
is prachtig om de mensen te zien, er
zijn tussen de 300 en 400 mensen
die de bijeenkomsten bezoeken, ook
al werd de locatie veranderd”, legt
Althuizen uit. Verhaegh geeft aan
wel blij te zijn weer terug te zijn in
‘t Gasthoês. “We zien ‘t Gasthoês als
een ontmoetingsplek en daar moet
gebruik van worden gemaakt, vooral
na corona”, geeft hij aan.
Corona was dan ook één van de grootste dieptepunten die KBO Horst heeft
gekend. “We zijn veel leden verloren
aan COVID”, vertelt Verhaegh. “Het
was daarnaast erg om te zien hoe
mensen aan huis gekluisterd waren.”
Het bestuur ging echter niet bij de
pakken neerzitten en probeerde het
beste van de situatie te maken. “In die
twee jaar hebben we al onze leden
attenties gebracht met onder andere
Pasen en Kerst. Ook brachten we ze
een geranium, onder het mom van ‘ga
niet achter de geraniums zitten’”, lacht
Verhaegh. “Daar werd heel positief op
gereageerd”, voegt Althuizen hieraan

toe. “Mensen stonden ons echt op te
wachten en er werd met iedereen een
praatje gemaakt. Je ziet de waardering van mensen en dat is het mooiste
wat er is.”

Toekomst
Eén van de toekomstambities van KBO
Horst is het inzetten op de verjonging van haar leden. “Mensen moeten tegenwoordig tot hun 67e werken,
waardoor ze pas later lid worden van
het KBO dan vroeger”, geeft Verhaegh
aan. “Er zijn verder geen problemen,
want we blijven nieuwe leden krijgen, maar deze mensen zijn vaak
wat ouder.” Daarom is de club op dit
moment bezig om jongere ouderen
aan te trekken. “In het culturele programma zetten we hier ook op in”,
geeft Althuizen aan. “Daarom organiseren we nu activiteiten die aantrekkelijk zijn voor oudere ouderen, maar
ook voor jongere ouderen. Je kunt
hierin variëren. Daarnaast plannen we
nu vaker evenementen in de avond,
zodat mensen die nog werken ook aan
kunnen sluiten.”
De toekomst ziet er in ieder geval
rooskleurig uit voor KBO Horst.
Verhaegh en Althuizen kijken dan ook
uit naar het feest in de Mèrthal, dat
plaatsvindt op dinsdag 23 augustus.
“Dan is er een feestelijke bijeenkomst
vanaf 13.00 uur, waarbij onder andere
de burgemeester en de deken aanwezig zijn. Na het officiële gedeelte
vindt het feestelijke gedeelte plaats,
waarbij er verschillende topartiesten
komen optreden. Het wordt hoe dan
ook een geweldige dag. De leden hebben er ook zin in, want de hal zal tot
de laatste stoel bezet zijn.”
Tekst: Floor Velthuizen

Grond geschikt gemaakt voor bouw

Plannen voor elf woningen
op plaats van de voormalige
Mariaschool in Tienray

De gemeente Horst aan de Maas heeft een plan ontwikkeld om elf
nieuwe woningen te bouwen aan de Bernadettelaan in Tienray, op
de plek waar zich voorheen de plaatselijke basisschool bevond.
Door het teruglopende leerlingaantal is de Mariaschool gefuseerd
met de Swolgense Klimboom in een nieuw gebouw. Daardoor stond
het schoolgebouw sinds oktober 2021 leeg.

HALLO in IJsland
De HALLO is weer mee op vakantie geweest. Op de foto staat Sem van den Eijnden uit Kronenberg met de
HALLO in IJsland. Voor zijn 18e verjaardag heeft hij samen met zijn moeder Loes van den Eijnden een
vijfdaagse rondreis gemaakt door het zuiden van IJsland, de zogenaamde Golden Circle. De foto is gemaakt
bij de Gullfoss waterval. Dit is een populaire highlight: de waterval stort in een 70 meter diepe kloof die
2,5 kilometer lang is. Door het donderend geraas van het water was het moeilijk om de HALLO goed recht
te houden!

Het voormalige schoolgebouw
is afgebroken en de gronden
worden nu geschikt gemaakt voor
woningbouw. De gemeente Horst
aan de Maas streeft namelijk naar
voldoende geschikte en betaalbare
woningen zodat inwoners iets
te kiezen hebben en er balans
ontstaat op de woningmarkt.
Het plan, dat de bedoeling heeft
elf woningen te realiseren op
deze plek, maakt onderdeel
uit van de ambitie om tot 2025
duizend woningen te vergunnen.
Voor deze functiewijziging is
een nieuw bestemmingsplan
nodig. Het vaststellen van het
bestemmingsplan is nodig voor de

herontwikkeling van de locatie.
Het herontwikkelen van
locaties in de kern is wenselijk
om beter aan te sluiten bij de
woningbehoefte van het dorp.
De nieuwe woningen zorgen
voor een passende woonruimte
voor woningzoekenden in de
kern Tienray. “Het vervangen
van de voormalige school in
nieuwbouwwoningen, zorgt
voor een levendigere wijk en
het biedt mogelijkheden om de
openbare ruimte aantrekkelijker
te maken. De woningen passen bij
de kwantitatieve en kwalitatieve
vraag naar woningen in de kern
van Tienray”, aldus de gemeente.
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15-vragen aan

Jelle Heurkens Meerlo
lost, want er is dan oneindig groene
stroom.

Mars. Ik denk niet dat dit realistisch
is, maar daarom blijf ik dromen.

Wat is jouw stopwoordje?

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?

‘Wel redelijk’. Dat zeg ik meestal als
iemand vraagt hoe het met mij gaat
of als iemand aan mij vraagt wat ik
ergens van vind.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
De ‘shrug’. Deze emoticon gebruik
ik voornamelijk als ik iets niet weet.
Het is dan makkelijker als ik gewoon
een emoticon kan doorsturen.

Wat ligt er onder jouw bed?
Een heleboel boeken, die ik allemaal
heb gelezen. Het zijn voornamelijk avonturenboeken. Historisch en
avontuur zijn dan ook mijn lievelingsboekgenres. Mijn lievelingsboek is ‘De Grijze Jager’ van John
Flangagan en die ligt ook onder mijn
bed.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jelle Heurkens
14 jaar
Meerlo
VSO De Berken	schutse, Heeze

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
4 jaar. Dat is de meest zorgeloze
leeftijd. Je hoeft je nergens druk
om te maken en doet alleen maar
leuke dingen op school zoals buiten
spelen, tekenen, verven en dingen
bouwen.

Hoe zou jij de biografie van je
leven noemen?
Leven met Asperger. Ik heb het

Asperger syndroom, dat ook vaak
‘autistisch spectrum stoornis’ wordt
genoemd. Voor het grootste deel
van mijn leven wist ik niet dat ik
Asperger had, dat was best moeilijk. Nu wordt dat steeds makkelijker.
Asperger is een vorm van autisme
waarbij het niet heel duidelijk is dat
je ook echt autisme hebt. Daarom
ging ik naar het regulier basisonderwijs. Ik had veel moeite om vrienden
te maken. Ik kan nu gewoon mijn
ding doen, maar het is soms lastig
voor mij om anderen te begrijpen in
wat ze denken en voelen.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Werkende fusiereactoren. Dan is
het hele energieprobleem opge-

Het laatste boek dat ik heb gelezen en erg leuk vond, was ‘deel 8
de terugkeer van de Temujai’ van
de broederband serie van John
Flanagan. Ik vind lezen leuk, omdat
het voelt alsof je een film aan het
kijken bent, maar dan op jouw eigen
tempo en met jouw eigen ‘visuals’. Het boek ‘deel 8 de terugkeer
van de Temujai’ is een leuk boek,
omdat de hoofdpersonen een groep
van 150 mensen tegelijkertijd leert
boogschieten. Daarbij vindt er aan
het eind van het boek een spannend
gevecht plaats.

Wat is je favoriete hobby?
Muziek maken. Ik speel hoorn bij de
fanfare en ik vind het heel leuk om
te componeren. Bij de fanfare spelen
we eigenlijk elk genre; van klassieke
muziek tot aan popmuziek zoals Lex
Paciferat van Harry Janssen, een
medly van ABBA of Ivanhoe van
Bert Appermont. Daarnaast vind ik
het heel leuk om piano te spelen. Ik
speel dan meestal Minecraft (C418),
Wet Hands (C418), Gravity Falls (Brad
Breeck) en The River Flows In Yu
(Yiruma).

r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Vrijdagavond ga ik naar de repetitie van fanfare Eendracht uit
Meerlo. Zoals ik al zei, speel ik daar
de hoorn. Ik vind het leuk om bij
de fanfare mee te spelen en om
nieuwe dingen te leren. Ik heb net
mijn B examen gehaald met een 8,5.
Op zaterdagavond doe ik nooit zo
veel, buiten een beetje televisie en
YouTube kijken en chips eten.

Wat is je favoriete game?
Minecraft. Op zich game ik niet zo
veel, maar als ik game, dan speel ik
Minecraft. Het leukste aan Minecraft
is naar mijn mening het bouwen in
de gamemode ‘creative’.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Steve uit Minecraft. Hij heeft eigenlijk de krachten van een superheld,
100 procent efficiënt calorieverbruik
en supersterkte. Ik kan me wel een
beetje inleven in Steve, omdat ik
Minecraft kan spelen, maar ik weet
goed dat het niet realistisch is. Af en
toe is het leuk om in de fantasiewereld te kruipen.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een grote wereldreis
willen maken waarbij ik in ieder
geval de piramiden in Egypte, de
Burj Kalifa in Dubai, de Space Needle
in Seattle en het Mercedes Benz stadion in Atlanta wil zien.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Koester deze tijd, want het gaat veel
moeilijker worden.

Wat is je droombaan?
Bekend worden als de eerste man op

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

Dat was een 9 voor wiskunde. Ik
vind wiskunde een leuk vak, maar
een 9 had ik niet verwacht. Ik had
niet geleerd en enkel tijdens de
instructie goed opgelet.

60% 70%
bij 1 item

bij 2 items
of meer

Tekst: Maartje Swinkels

Hoi

Column

Sziget

Deze week was er bijna geen
column. Na een hele week op
een festival in Hongarije, is er
bijna geen energie meer over
om te schrijven. Toch schrijf ik,
terwijl ik op dit moment met
mijn voeten in de Donau sta af
te koelen, een verslag over het
avontuur op Sziget.
Dit was mijn eerste meerdaagse
festival. Toen ik tegen ervaren
festivalgangers vertelde dat ik
zeven dagen in een tent zou slapen, wensten ze me veel succes. Het was niet altijd makkelijk,
aangezien je hier naar bed gaat
met muziek die tot 06.00 uur ‘s
ochtends doorgaat en weer wakker wordt met artiesten als Justin
Bieber en Dua Lipa die hun soundchecks doen in de ochtend. En als
je de muziek kunt verdragen, word
je wel wakker door je welbekende
‘Sziget-hoest’. Het is hier namelijk zo stoffig dat ik het gevoel heb
dat mijn longen over een half jaar
nog zwart zijn van het opstuivende
zand. Als je ‘s ochtends je tanden
ging poetsen, was er één groot
koor van hoestende mensen bij de
wasbakken.
Zeven dagen festival, inclusief
twee volle dagen reizen met de
welbekende Sziget-express (een
treinrit vanuit Amersfoort naar
Boedapest van 20 uur) is intensief, zeker met een groep van acht
man. Toch kijk ik positief terug op
dit avontuur, want iedere dag grote
artiesten live op zien treden, soms
wel vier op één avond, is iets wat
je niet snel meemaakt. Cocktails
in een emmer van 2 liter, iedere
minuut ergens op het terrein een
show kunnen bekijken en eindeloze mogelijkheden om gezellig samen te komen en nieuwe
mensen te ontmoeten. Je komt op
Sziget mensen tegen van over de
hele wereld, maar Nederlanders
waren ook aanwezig. Je kon iedereen in het Nederlands aanspreken,
de kans dat ze in een andere taal
terugspraken was klein. In het badhuis van Boedapest verkochten ze
zelfs vlaai.
Al met al, dit is een avontuur dat ik
en mijn vriendinnen nooit vergeten. Voor herhaling vatbaar? Wie
weet, maar op dit moment heb ik
het gevoel alsof ik een jaar moet
bijkomen. Vraag me dat maar
opnieuw als mijn Sziget-hoest
voorbij is.

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

Juul Coumans Horst
Sinds twee maanden mag ze zich de trotse eigenaresse noemen van haar eigen kapsalon. Het is hard
werken, maar daar geniet Juul juist van. Niet alleen op het werk heeft ze veel sociaal contact, ook in haar
vrije tijd zoekt ze het liefst de gezelligheid op. Deze week wordt Juul Coumans (29) uit Horst geplukt.

dat ik er nog was”, lacht ze. Vorig jaar
bleek dit succesvol, want Juul werd
benaderd om de locatie te komen
bekijken. “Toen ben ik er direct voor
gegaan”, blikt ze terug. “Inmiddels
is mijn salon Handmade twee maanden open en dat bevalt tot nu toe erg
goed. Alles verloopt boven verwachting, dus ik ben superblij.” Het leukste
aan haar werk vindt Juul het klantencontact. “Je krijgt zoveel verschillende
mensen over de vloer”, vertelt ze.
“De persoonlijke gesprekken zijn heel
mooi, maar het is vooral geweldig om
mensen tevreden de deur uit te zien
lopen. Het is zo leuk hoe blij en verassend mensen kunnen reageren op het
resultaat. Daar doe je het ook wel echt
voor.”

Vrije tijd

Al haar hele leven woont Juul in
Horst. Ze groeide op in een warm
gezin en blikt terug op een fijne, rustige thuissituatie. “We woonden heel
fijn”, vertelt ze. “Ik heb een goede
band met mijn ouders, maar ook
mijn buren speelden een belangrijke rol in mijn jeugd. Mijn broertje
en ik liepen daar echt de deur plat.
Onze ouders werkten vrij veel en
we konden daar altijd terecht als er
niemand thuis was, echt een soort
tweede mama en papa.”

Jeugdliefde
Op haar 25e verliet Juul het ouderlijk nest om samen te gaan wonen
met haar jeugdliefde Quincy. Hem
leerde ze namelijk al kennen op
haar 16e. “Op het Dendron College”,
lacht Juul. “Quincy bleef zitten en
toen kwam hij bij mij in de klas.
Liefde op het eerste gezicht kan
ik het niet echt noemen, het is

een beetje gegroeid.” Toch is het stel
sinds die tijd onafscheidelijk en zijn ze
inmiddels alweer dertien jaar samen,
waarvan ze nu vier jaar samenwonen.
“We merkten allebei dat we graag het
huis uit wilden en vrienden van ons
deden dat ook. Toen er appartementen vrij kwamen bij het vroegere Hof
te Berkel, besloten we daar in te trekken. Dat was heel grappig, want een
bevriend stel van ons ging daar ook
wonen en kwam recht tegenover ons
te wonen.” Anderhalf jaar lang woonden Juul en Quincy op de Bakenshof,
maar toen er een huis vrij kwam op
de Meterikseweg, besloot het stel de
volgende stap te nemen in hun relatie
en dit huis te kopen. “Daar hebben we
geen seconde spijt van gehad, we hebben het heel goed hier.”

Eigen salon
Al een aantal jaar heeft het stel een
verre reis op de planning staan. “Het

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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is er alleen nog niet van gekomen”,
lacht Juul. “Er komt elke keer iets tussen en momenteel ben ik ook niet in
de mogelijkheid om te zeggen ‘ik taai
hem even drie maanden af’, omdat ik
net mijn eigen salon heb geopend.”
Creativiteit is iets dat altijd al in Juul
heeft gezeten. “Ik hield me vroeger al
graag bezig met tekenen en koken”,
geeft ze aan. “Alles met creativiteit
vind ik leuk, zo ook bezig zijn met
haren. Toen we met de vriendinnen
naar Renesse gingen, was ik altijd diegene die bij iedereen de haren mooi
maakte. Toch linkte Juul deze passie niet direct aan het kappersberoep
en begon ze, nadat ze de middelbare
school afmaakte, met de mode-opleiding in Eindhoven. “Dit bleek toch
niet mijn ding te zijn en daarom ben
ik gestart met de kappersopleiding.
Toen ik daarmee begon, wist ik direct
dat dit het was voor mij.” In haar vak
kan Juul haar creativiteit kwijt, wat ze
erg belangrijk vindt. “Ik heb het ook
wel nodig om trainingen, cursussen en
wedstrijden te doen, zodat ik mijn creativiteit los kan laten en out of the box
kan denken.” 7,5 jaar lang heeft Juul
bij een kapsalon in Tienray gewerkt,
waar ze met positieve gevoelens op
terugkijkt. “Er hing een fijne werksfeer en ik werd omringd door gedreven mensen, waardoor ik me heel
goed heb kunnen ontwikkelen tot wie
ik nu ben”, legt Juul uit. Toch begon
het bij Juul op een gegeven moment
te kriebelen om nog verder door te
groeien. “Ik merkte dat ik vaak dacht
aan hoe leuk het me zou lijken om
zelfstandig verder te gaan en iets
voor mezelf te starten.” In Meterik
kwam Juul een paar jaar geleden
haar droomlocatie tegen in de vorm
van een leegstand pand dat vroeger
een slagerij was. “Ik heb toen meteen gebeld”, lacht ze. “Helaas was het
toen geen optie, maar ik heb het een
beetje warm gehouden door elk jaar
even te informeren en te laten weten

Ondanks het feit dat Juul het ontzettend druk heeft met de opstart van
haar eigen salon, probeert ze alsnog
veel leuke dingen te plannen in de
vrije tijd die ze heeft. “Dat is soms wel
lastig, het vergt een goede planning
en ik wil ook niet te veel vrij nemen.
Gelukkig begrijpt mijn vriend dat en
steunt hij me heel erg hierin. In oktober gaan we samen een weekje weg,
maar ik kan niet meteen de kapsalon
drie weken dichtgooien. Hij is daar

heel begripvol over en zegt gewoon:
‘dan doen we dat volgend jaar wel’
Juul omschrijft zichzelf als een echte
Bourgondiër. “Ik vind het leuk om naar
het dorp te gaan en een biertje te drinken, maar bezoek ook graag een festival en vind het leuk om lekker te gaan
uiteten.” Om dan toch een beetje actief
bezig te blijven, zorgt Juul ervoor dat
ze wel blijft sporten. “Nu ik meer ritme
heb, lukt dat beter”, geeft ze aan. “Ik
sport elke week samen met een vriendin en daarnaast vind ik het leuk om te
gaan wandelen en schilder ik graag.”

Toekomst
Toekomstdromen heeft Juul ook
genoeg. “Over een aantal jaar hoop ik
iemand naast me te hebben staan in
de salon. Uitbreiden naar een ander
pandje zou ook leuk zijn, dan heb ik
net wat meer ruimte.” Ook in haar
huisje in Horst kan het een en ander
veranderen voor Juul. “Ik ga ervan
uit dat we hier nog wel even blijven
wonen, maar het kan goed dat we de
boel gaan verbouwen. Tot slot sluit ik
het niet uit dat er een baby in beeld
komt, maar misschien ook niet. Daar
staan we nog een beetje blanco in en
dat zien we vanzelf wel.”
Tekst: Floor Velthuizen

Camping ’t Karrewiel is een recreatiepark gelegen in het
Noord-Limburgse landschap, welke zich kenmerkt door de rust
en vrijheid die men daar als gast kan ervaren.
Bij Camping ’t Karrewiel staat gastvrijheid, collegialiteit, loyaliteit en
kwaliteit -bewustheid voorop. Camping ’t Karrewiel kenmerkt zich door
de persoonlijke benadering van gasten, orde en netheid op het park en de
mogelijkheid tot 12 maanden recreatie per jaar.
Ter versterking van ons team zijn wij opzoek naar een enthousiaste:

Medewerker(s) Horeca M/V

Het betreft een parttime functie. (gemiddeld 24 uur per week) In de
toekomst behoort een vast contract tot de mogelijkheden.
Ook zijn wij opzoek naar

Oproepkrachten

voor in het weekend en in de vakantieperiodes.

Werken bij Camping ’t Karrewiel bied naast werken met leuke collega’s,
het geven van een onbezorgde vakantie aan recreanten, nog een aantal
extra voordelen. Allereerst profiteer je van een prima arbeidsvoorwaarden
pakket, daarnaast bestaat de mogelijkheid jezelf te ontplooien tot
teamleider bij afwezigheid van de directie bij gebleken geschiktheid.
Heb jij:
• Ervaring in de horeca branche.
• Goede contactuele
eigenschappen.
• Taal ervaring met Nederlands,
Duits, Engels.
• Bereidheid tot werken in het
weekend.
• Bereidheid tot het werken van
meer uren in de vakantieperiodes
die dan gecompenseerd worden
in de rustige periodes.

Ben jij:
• Stress bestendig.
• Accuraat in doen en laten.
• Loyaal, vriendelijk en
behulpzaam.
Dan bieden wij jou:
• Een prettige, informele werksfeer.
• Marktconforme salariëring.
• Doorgroeimogelijkheden naar
een leidinggevende functie

Ben je geïnteresseerd in de boven omschreven functie?
Stuur dan een sollicitatie brief met Curriculum vitae met foto voor
15 september 2022 aan info@karrewiel.eu t.a.v. de directie.
Camping ’t Karrewiel, Peschweg 8, 5864 CZ Meerlo, O478 69 80 62
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Contant geld moet blijven

‘In deze winkel kunt u alleen pinnen’: deze slogan lees je regelmatig tijdens het winkelen. Voor de jongere generaties is dat uiteraard geen
probleem, want wie heeft er nog cash geld in zijn portemonnee? Maar voor de ouderen is pinnen een issue. Is het een goed idee om contant geld te
laten verdwijnen en alleen met pinpas of digitaal te betalen?
Naarmate je ouder wordt, ligt vergeetachtigheid
op de loer. Een pincode onthouden kan voor
een oudere voor problemen zorgen. Niet alle
ouderen kunnen met een pinpas overweg. Juist
voor deze doelgroep zou het belangrijk zijn om
contant geld in het leven te houden. Ook voor
de mensen die gesteld zijn op hun privacy, is
een samenleving waarin je alleen met digitaal

geld kunt betalen niet optimaal. De overheid krijgt
door pintransacties meer inzicht in jouw uitgaves.
Daarnaast verlies je zelf na een tijdje je financiële
overzicht, omdat je zelfs voor een koffie moet
pinnen.
Aan de andere kant levert het ook weer veel
voordelen op. Plofkraken kunnen niet meer
worden gedaan, want er zit geen contant geld in

de automaten. Ook overvallen op winkels zijn niet
meer mogelijk. Hierdoor hou je criminaliteit buiten
de deur en biedt je winkelmedewerkers een stukje
veiligheid.

Contant geld moet blijven. Wat vindt u?

Bespreking poll week 32

Gemeente kan niet anders dan protestvlaggen op termijn
verwijderen
De omgekeerde Nederlandse vlag is verworden tot hét symbool van het boerenprotest. De vlag, vaak vergezeld van een boerenzakdoek, wappert
bij menig huis in deze gemeente. Dat is echter niet de enige plek: ook op de openbare weg is de uiting van ontevredenheid over het aangekondigde stikstofbeleid steeds vaker terug te zien in het straatbeeld. Hoewel het om een onschuldige vorm van protest gaat, is het de vraag of de
gemeente op termijn andere opties heeft dan het verwijderen van de vlaggen uit de openbare ruimte.
Rob Driessen vindt het een kwestie van solidariteit. “Solidariteit aan de mensen die door middel
van een schitterend beroep zorgen voor betaalbaar eten op ons bord? Solidariteit aan mensen
die door een niet-bestaand-stikstofprobleem,
met eisen die meer dan honderd keer strenger
zijn dan Duitsland met haar Ruhrgebied, van
hun land worden onteigend? Solidair en weten
dat het nu de boeren zijn en straks misschien
wel jezelf door dit wanbeleid in Den Haag?”
Rob Clabbers is het ook oneens met de stel-

ling. “Misschien moeten de gemeentes eens gaan
nadenken waarom er zoveel onvrede is in plaats
van de manier van uiten aan te pakken”, stelt hij.
“Als de onvrede aangepakt wordt, verdwijnen de
vlaggen vanzelf. En in het kader van verkeersveiligheid: ze weg halen is ook een drogreden. Dan mag
je die plastic borden aan de lantaarnpalen met ook
weghalen. Die zitten ook altijd maar vast met een
paar tie-raps.”
Willy Janssen vindt wel dat de vlaggen weg moeten. “Los van wat je vindt of niet vindt van de stik-

Wij zijn op zoek naar een
parttime taxichauffeur

NIEUW:
tanden bleken

liefs met chauffeurspas voor
een aantal ritten per week
voor de zakelijke markt.

permanente
make up
powder brows

Taxi in ’t Zandt
Californischeweg 12a
5971 NV Grubbenvorst
taxiintzandt@gmail.com
+31 (0)77 366 12 74

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES

Mooi
Natuurlijk

WESPENOVERLAST?

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

stofmaatregelen, op eigen erf vind ik het prima
wat mensen doen, maar aan eigendommen van
gemeente of provincie komen kan niet langer”, zegt
hij. “Dat heeft ook helemaal niets te maken met
vrijheid van meningsuiting. Ik mag morgen ook
geen vlaggen hangen aan lantarenpalen of zo iets
dergelijks om uiting te geven aan een zaak waar ik
me druk over maak of waarvan ik iets vind. Er wordt
een regel overtreden, het is even gedoogd, nu is het
mooi geweest. De openbare ruimte is van iedereen,
niet alleen van de boeren of de sympathisanten.”

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

WWW.TRAAS.NL

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

HORST RONDOM WITTENHORSTSTRAAT
HORST RONDOM
INDUSTRIETERREIN HOOGVELD
SEVENUM RONDOM BEATRIXSTRAAT
MEERLO RONDOM HOOFDSTRAAT
LOTTUM RONDOM
MONSEIGNEUR SCHRAVENLAAN
BROEKHUIZENVORST RONDOM
SWOLGENSEWEG
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

LeesVanHees

Column

Moetiknaar
dedokter.nl
De werkdruk bij huisartsen is
hoog. Té hoog, vinden ze zelf.
Om de aandacht op dit steeds
groter wordende probleem te
vestigen, waren er eerder al
ludieke actieweken en grootscheepse betogingen. De crux
van het probleem is complex en
kent meerdere oorzaken. Te
veel administratieve lasten en
te lange wachtlijsten bij tweedelijnszorg als GGZ en jeugdzorg, worden onder andere
aangevoerd.
Volgens Cohesie kunnen ook wij,
burgers die gebruikmaken van de
expertise van huisartsenpraktijken, bijdragen aan het verminderen van de werkdruk. ‘Mensen met
kwaaltjes zouden meer gebruik
mogen maken van digitale bronnen en daar zelf eerst op zoek gaan
naar antwoorden. Via websites of
apps als moetiknaardedokter.nl of
thuisarts.nl bijvoorbeeld’, liet een
woordvoerster van huisartsenorganisatie Cohesie eerder al weten.
Afgelopen weekend namen we
thuis de proef maar eens op de som
toen onze jongste op het hoogtepunt een lichaamstemperatuur van
ruim 40 graden noteerde. Op moetiknaardedokter.nl vulden we haar
gegevens in en gaven we aan dat
ze koorts had. De volgende vraag
ging over de aanwezigheid van
huiduitslag. Na inspectie bleken er
inderdaad wat rode puntjes op haar
lijfje te zitten. Na bevestigend te
antwoorden op de gestelde vraag,
kwam het advies om direct contact op te nemen met de huisarts
of 112. Mijn vrouw, werkzaam in de
kinderopvang en daarom behoorlijk wat ervaring met zieke kindjes in deze leeftijdscategorie, leek
dat wat overdreven. Zelf dacht ze
aan de zesde ziekte: een besmettelijke maar verder vrij onschuldige
kinderziekte. Het was de nacht van
zaterdag op zondag, dus we besloten het bellen nog maar even uit te
stellen. Geleidelijk zakte de koorts,
maar echt fit werd de kleine niet.
Op maandag toch maar een consult
bij de huisarts. Daar bleek ze een
dubbele oorontsteking te hebben.
Zielig, maar ook heel normaal. Ze is
er inmiddels alweer bovenop. Het
advies om vaker bronnen als moetiknaardedokter.nl te raadplegen is
wellicht begrijpelijk gezien de werkdruk, maar de vraag is of het zorgt
voor meer duidelijkheid. Bij ons in
ieder geval niet.
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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

Een volledig overzicht
van ons nieuws vindt u op
horstaandemaas.nl/nieuws
Tip!

Houd water buiten de deur
Na een hevige regenbui, zeker na een droge periode, wordt het regenwater niet zo snel
opgenomen in de grond. Afgelopen jaar nog werd Limburg verrast door extreme regenval.
Laat je daarom niet verrassen door enorme hoosbuien. Houd water buiten de deur en neem
maatregelen om wateroverlast in jouw woning te beperken.

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

Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van

of het aanpassen van je kelderkoekoek.

waterkerende schotten, het bouwen van een

Kijk voor meer maatregelen op:

zandzakkenmuur, het plaatsen van een dijk

www.waterklaar.nl/wateroverlast.

of muur, het aanleggen van een roostergoot

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

Tip om uw woning in de zomer koeler te krijgen

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het

Dakisolatie voorkomt
oververhitting

algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777.

Is het bij u warm in huis? Wist u dan dat een goed geïsoleerd dak niet alleen

• Veerweg, Kerkhofstraat (evenement

beschermt tegen kou, maar ook voor koelte zorgt in de zomer?

Broekhuizen

Melderslo

• Hiepterweg 1 (ontwerpbestemmingsplan

• Boomsweg 5 (plaatsen tijdelijke woonunit)

verbreding activiteiten)

• Massenweg 15 ( verwijderen GAS station)
• Onkelweg 16 (evenement Open dag)

Brokeze Bruist)

• Meterik

Evertsoord

Sevenum

• Helenaveenseweg 31 (intrekking

• Raadhuisplein ( evenement Jumping

In een gemiddelde woning komt een groot

Gratis en onafhankelijk advies nodig?

deel van de zomerwarmte via het dak naar

Het Duurzaam Bouwloket helpt u bij het

binnen. Door uw dak te isoleren houdt u de

energiezuiniger maken van uw woning.

Grubbenvorst

warmte buiten en blijft de temperatuur binnen

Het Duurzaam Bouwloket is onafhankelijk en

• Kromboschweg 1 (evenement Bieleman en

aangenamer.

werkt samen met de gemeente. Zij helpen
u met:

Wilt u meer informatie over dakisolatie? Neem
dan contact op met het Duurzaam Bouwloket,
het energieloket van gemeente Horst aan de
Maas: www.duurzaambouwloket.nl

Serum)
• Steeg 8b (bouwen van een vrijstaande

sappeurstreffen)

gunning beperkte milieutoets (OBM)

Festival)

Tienray

Horst

aanvragen
• Advies over het energiezuiniger maken van

woning)
• Gelderdijk 29 (intrekking omgevingsver-

• Witveldweg 9 (evenement Voldaan

• Subsidies en regelingen die u kunt

• Mackayweg 2 (het gebruiken van winkel en

• Centrum (evenement najaarskermis)

terras voor kleinschalige horeca)

Lottum

uw woning
• Vinden van bedrijven in de buurt om uw

Ziet u de voordelen en bent u van plan

WM-vergunning)

huis energiezuiniger te maken

om uw dak te gaan isoleren? Dan is het

• Gratis en onafhankelijk advies

mogelijk interessant om te wachten op

• Advies bij nieuwbouw

onze inkoopactie voor Horst aan de Maas.
Eind november organiseren we samen

Meer informatie vindt u op

met het Duurzaam Bouwloket een nieuwe

www.duurzaambouwloket.nl. U

inkoopactie gericht op dakisolatie, goed

kunt het Duurzaam Bouwloket ook

isolerend glas, spouwmuurisolatie en bodem/

bellen: 072 - 743 3956 of een e-mail

vloerisolatie

sturen info@duurzaambouwloket.nl

• Stokterweg 9 (tijdelijk legaliseren van
camping Boszicht)

Crisisnoodopvang Horst

Blij met onze vrijwilligers
Er melden zich al veel vrijwilligers voor de crisisnoodopvang van asielzoekers in Horst. Het
is mooi dat we op zó veel vrijwilligers een beroep kunnen doen. Het is hartverwarmend wat
onze inwoners willen bijdragen voor mensen die ze niet eens kennen, maar die het minder
getroffen hebben.

Ook werken bij de gemeente
Horst aan de Maas?
Kijk op banenpleinlimburg.nl
Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

We hebben nog steeds vrijwilligers

beantwoorden of uitzoeken, etc.

nodig voor diverse klussen binnen de

Heeft u een paar uur over en wilt u graag hel-

crisisnoodopvang. Denk aan mensen te woord

pen? Meldt u dan aan via onze website www.

staan, een luisterend oor bieden, klaarzetten

horstaandemaas.nl/vluchtelingen.

of opruimen van de catering, vragen

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Nieuwe beplanting en schapen
in KabroekseBeekPark
De werkgroep KabroekseBeekPark en ruim veertig vrijwilligers hebben
dit voorjaar honderd bomen en meer dan achthonderd struiken langs de
Kabroekse Beek aangeplant. Dit was een van de projecten vanuit het 1
miljoen bomenplan van de Provincie Limburg.

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
PLUS Bloem & Zo 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 21 augustus
2022 (12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 25 augustus 2022 bekendgemaakt op deze pagina.
Veel succes en puzzelplezier gewenst!

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

Horst aan de Maas is één van de grotere uitvoerders van het 1 miljoen
bomenplan. De gemeente werkt daarbij samen met Ron Janssen ELV en een
groep vrijwilligers.
Begrazing door schapen en nieuwe
beplanting vallen moeilijk met
elkaar te combineren. Daarom gaf de
gemeente de werkgroep groen licht
voor het plaatsen van rasters en korven. Zo kan de beplanting duurzaam
groeien en ontstaat een maximale
biodiversiteit. Juist struweel en onder-

groei zijn bijzonder waardevol voor de
vele vogels die hier vertoeven.
Erik Bos Schapenservice en de vrijwilligers hebben in de hitte de nodige
zweetdruppels gelaten bij het plaatsen
van de rasters en korven. Vanaf deze
week kunnen de schapen weer grazen zonder dat ze de nieuwe beplanting kunnen aanvreten. Daardoor zijn
de beleving en biodiversiteit van het
KabroekseBeekPark weer een stukje
groter geworden.

Prikkelarme middag bij Fun &
Entertainment Center Sevenum
Fun & Entertainment Center (FEC) Sevenum organiseert donderdag 15
september voor de eerste keer een prikkelarme middag. Dit uitje is
bedoeld voor kinderen met bijvoorbeeld autisme, epilepsie of een lichamelijke en/of geestelijke beperking.
Wie denkt aan een binnenspeeltuin
of trampolinepark, denkt al snel aan
hyperactieve kinderen, chaos en hectiek. Toch zijn Mattel Play! en The
Portal in het FEC niet voor ieder kind
een leuk uitstapje: alle prikkels kunnen ook als te veel worden ervaren.
Daarom wordt nu een prikkelarme
middag gehouden, speciaal voor kinderen die gevoeliger zijn voor prikkels.
Niet alleen de prikkels worden tot
een minimum beperkt, maar ook het
aantal bezoekers. Tickets moeten
online worden gekocht zodat er geen
rij ontstaat aan de kassa, het volume
van de muziek gaat omlaag, de lichten geluidseffecten worden gedempt,
de keuzes op de menukaart worden
beperkt, de partyrooms worden ingericht als rustruimte en het personeel

zorgt ervoor dat alles georganiseerd
verloopt.
Speelparadijs Mattel Play! Is met
speelwerelden van Brandweerman
Sam, Thomas de Stoomlocomotief,
Bob de Bouwer en Angelina Ballerina
vooral geschikt voor kinderen van 2
tot 8 jaar. Het opent zijn deuren van
15.00 tot 17.00 uur. The Portal Action
House, met trampolines, freerunbaan
en pumptrack, is van 18.00 tot 20.00
uur geopend en is bedoeld voor kinderen van 8 jaar of ouder.
Per kind mag één volwassene of
begeleider van 18 jaar of ouder mee
naar binnen tijdens de prikkelarme
middag. Kijk voor meer informatie en
tickets op www.fecsevenum.nl/prikkelarme-dag

De oplossing van
de puzzel in de Hallo
van 11 augustus 2022 was:

En de winnaar is: Door
Franssen-Camps uit Swolgen.
Van harte gefeliciteerd met
een cadeaupakket t.w.v. €
25,- beschikbaar gesteld door
KUIF Fashion & Hair in Horst!

1808 \ service
Religie

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

America

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

Zondag 21 augustus

Broekhuizenvorst
Zaterdag 20 augustus

Horst

Zondag 21 augustus
Maandag 22 augustus
Dinsdag 23 augustus
Woensdag 24 augustus
Donderdag 25 augustus
Vrijdag 26 augustus

Lottum

Zondag 21 augustus

Meerlo

Zondag 21 augustus
Donderdag 25 augustus
- biddende moeders

Melderslo

Zaterdag 20 augustus

Meterik

Zaterdag 20 augustus

Sevenum

Zaterdag 20 augustus
Zondag 21 augustus
+ uitstelling
Maandag 22 augustus
Dinsdag 23 augustus
Donderdag 25 augustus
Vrijdag 26 augustus

Swolgen

Dinsdag 23 augustus

Tienray

Zaterdag 20 augustus
Woensdag 24 augustus

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

11.00

19.15

11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

09.00

10.30
09.00
09.30

Apotheek Maasdorpen

(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

19.00

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

19.00
19.00

10.00

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts

Spoedgevallendienst

19 t/m 21 augustus
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

22 t/m 25 augustus
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas

Tijdens de oogstdag in openluchtmuseum De Locht in Melderslo kunnen zondag 21 augustus oude tijden
herleven worden. Boeren dorsen daar het graan met een vlegel, historische dorsmachines ratelen om de
korrels uit de maiskolven te krijgen en er staan oude tractoren opgesteld. De bakker staat voor het bakhuisje
deeg te kneden. De boerin zet potjeskoffie en bakt pannenkoeken.

Venlo

17.30

19.00

Oogstdag in De Locht

Huisartsenpost

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

18.00
09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30
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Geen spoed, wel politie?

De boerenmarkt telt vele kraampjes met zelfgemaakte jam en eigen
gemaakte kruidenproducten zoals zalf
en thee. In de kraam van Landschap
Horst aan de Maas wordt verteld hoe
het landschap rondom Melderslo is
veranderd. Ook zijn diverse ambachtslieden zoals een leerbewerker en een

klokkenmaker aan het werk.
‘s Middags vindt een unieke ontmoeting plaats tussen de Duitse
Spargellprinzessin van 2022 en de
allerlaatste Nederlandse aspergekoningin uit 2019 en de Confrèrie
d’Asperge Limbourgondië. Bij deze
gelegenheid schenkt de Confrèrie

de jurk van de Nederlandse aspergekoningin en een traditionele mantel aan Openluchtmuseum De Locht.
Allebei krijgen ze een plekje in het
Aspergepaviljoen.
De Locht is deze oogstdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

Regio Toernooi jeu de boules
Jeu de Boules Club Horst organiseert in de week van maandag 15 tot en met zondag 21 augustus het Poels
Meubelen Regio Toernooi. De hele week worden er wedstrijden gespeeld.
Veertig van de ruim honderd deelnemers hebben zich na de voorrondes
gekwalificeerd voor de finalewed-

strijden op zondag 21 augustus.
Belangstellenden zijn vanaf 11.00 uur
van harte welkom om de verrichtin-

gen van de boulers te volgen.

Koninklijke Harmonie Lottum
huldigt jubilarissen
De Koninklijke Harmonie Lottum heeft onlangs liefst negen jubilarissen gehuldigd. Dat aantal was mede zo
hoog, omdat corona de afgelopen twee jaar de huldiging van jubilarissen in de weg stond.

0900 88 44

06 55 40 80 23

Streekgerechten met verhalen

Wandeling met eetverhalen
rond Zwarte Plak
De stichtingen Peelmuseum America en CEZP (Cultureel Erfgoed
Zwarte Plak) organiseren zondag 28 augustus een ‘eet-wandeling’.
Dit is een route van 8 kilometer langs het cultureel erfgoed rond
De Zwarte Plak in America.
Vanaf het Peelmuseum in America
leidt de wandeling langs het monument ter ere Rowwen Hèze, het
uitzichtpunt Zuringspeel en De
Kamiël van de Piël. Op deze locaties worden streekgerechtjes met
verhalen geserveerd. Na terugkomst valt bij het Peelmuseum te
genieten van live muziek van The

Mudroad Rangers. Deze band heeft
op zijn repertoire covers van country-rock tot en met Rowwen Hèze.
Deelname is uitsluitend mogelijk
na aanmelding via www.ticketkantoor.nl/shop/EETverhalen Daar kunnen deelnemers ook een starttijd
tussen 12.00 en 14.00 uur kiezen.

Voorzitter Wiel van de Pasch sprak
de jubilarissen toe in het bijzijn van
de leden en ereleden met partners,
jeugdleden, dirigent en genodigden.
Alle jubilarissen ontvingen een cadeau
van de vereniging en de onderscheiding van de KNMO.
Froukje Derikx, Loes Stammen en de
door corona gevelde Rob Derikx vierden hun 10-jarig jubileum. Het drietal
Inge de Leeuw, Hans Reivers en Pierre

van Dijk kan bogen op een 25-jarig
lidmaatschap van de harmonie. Fried
Keltjens is al veertig jaar lid. Marga
Reivers vierde haar 50-jarig jubileum.
Zij werd speciaal toegesproken, omdat
zij het eerste vrouwelijk lid is van de
harmonies. Tevens werd zij als eerste
vrouw in de historie van de vereniging
benoemd tot erelid.
Henk Hendrix werd ten slotte gehuldigd vanwege zijn 70-jarig jubileum.

Al die tijd is hij al spelend lid. Ook
dit is een unicum binnen de vereniging. Wiel van de Pasch schonk in
zijn speech uitgebreid aandacht aan
de bijzondere verdiensten van Henk
Hendrix.
De huldigingen werden besloten met
een serenade van de harmonie. Hierna
volgden een drukbezochte receptie en
een feestavond.
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Le etten!
intern

15,6”

15,6”

Adviesprijs 649,-

579,-

LENOVO LAPTOP
IdeaPad 3 15ALC6 82KU01LQMH

Adviesprijs 949,-

ASUS LAPTOP
S513EA-BN2215W

849,-

Adviesprijs 49,99

35,-

TRUST DRAADLOZE MUIS
Ozaa Rechargeable Wireless Mouse

• 15,6 inch • Full HD • Ryzen 5 5500U • 8 GB RAM

• 15,6 inch • Full HD • Intel Core i7 • 8 GB RAM

• Optische muis • Rechtshandig • Ingebouwde accu

• 512 GB opslag • AMD Radeon RX Vega 7

• 512 GB opslag • Intel Iris Xe Graphics

• Beschikt over 6 knoppen • 2400DPI

43”

Adviesprijs 259,-

AVM FRITZ!BOX ROUTER
FRITZ!Box 4060

194,-

D
BEKO WASMACHINE
WTV7736WC01

Adviesprijs 499,-

429,-

Adviesprijs 649,-

SAMSUNG SMART-TV
UE43BU8070

549,-

• Op elk netwerk aan te sluiten • Meshmaster functie,

• 7KG vulgewicht • 1400 RPM • ProSmart™-invertermotor

• 43 inch • LED • 4K Ultra HD • Crystal Processor 4K

uitbreidbaar • WiFi 6 tot 4800Mbit/s

• SteamCure™ • StainExpert™-programma

• Tizen

• Xpress superkort 14 minuten-programma

Wij geven een complete studentenkamer inrichting weg!
Vul het formulier in via www.eptummers.nl/winactie en maak kans!

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

