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Joepie!
Meer dan honderd vrijwilligers en maar liefst 387 enthousiaste kinderen: de 60e editie van kindervakantiewerk Joepie in Sevenum werd mede dankzij deze twee onmisbare ingrediënten een succes. Basisschooljeugd uit Sevenum,Kronenberg en Evertsoord vermaakten zich een week lang met het bouwen van hutten, spelletjes, opdrachten én een grote parade door
het dorp. Natuurlijk was er ook taart, zoals dat bij een zestigste verjaardag hoort. Dat smaakte naar meer, want Joepie heeft alvast een datum geprikt voor de 61e editie. Volgend jaar
wordt het terrein bij de speeltuin aan de Molenberg van maandag 14 tot en met vrijdag 18 augustus weer omgetoverd in een heus Joepiedorp.

Buurt Gr8 Hotel verbolgen:
communicatie had anders gemoeten
Tijdens een informatieavond bij De Turfhoeve in Sevenum dinsdag 30 augustus werden omwonenden en
andere geïnteresseerden geïnformeerd over de voorgenomen opvang van zestig alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (amv’ers) op twee etages van het Gr8 Hotel in Sevenum. Onder de aanwezigen bleek behoorlijk
wat frustatie te leven. Over het aantal amv’ers dat wordt opgevangen, over de manier waarop de buurt werd
geïnformeerd én over het gebrek aan concrete toezeggingen over onder andere de veiligheidsaspecten
kwamen verhitte discussies op gang.
Een afvaardiging van betrokken partijen als stichting Nidos, gemeente
Horst aan de Maas, COA en Gr8 Hotel
probeerde tijdens de informatieavond
zorgen weg te nemen bij buurtbewoners. Daar slaagden de partijen slechts
mondjesmaat in. Vooral de gebrekkige manier van communicatie en het
gevoel dat de buurt voor een voldongen feit staat, hebben kwaad bloed
gezet. “Waarom zijn wij zo laat op de

hoogte gebracht”, wilden buurtbewoners weten. “De manier waarop
dit is gegaan, is ronduit schandalig.
Wij hebben geen enkele kans gekregen om het nieuws op ons in te laten
werken.” Burgemeester Ryan Palmen
gaf aan dat de gemeente vlak voor
de vakantie werd benaderd door
COA, met de vraag of opvang in het
Gr8 Hotel een mogelijkheid zou zijn.
“Normaliter heeft een burgemeester

ook niets te zeggen over de hotelgasten in zijn gemeente. Nadat aan
die randvoorwaarden werd voldaan,
hebben we de buurt geïnformeerd.”
Een antwoord dat in de zaal met zo’n
vijftig belangstellenden, waaronder
ook een aantal raadsleden en mensen
die met vluchtelingen werken, niet tot
tevredenheid stemde.
Lees verder op pagina 03
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop diverse soorten groenten en
fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 3983552”
Donderdagavond Yoga van 18.45-19.45
en 20.00-21.00 uur info tel.06 4632 0039
of www.asanayogahorst.nl
’t Winkeltje - Herstraat 44 - Horst , is
v.a. 15.08.2022 t/m 15.09.2022 gesloten.
Tot ziens !”
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

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.
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Buurt Gr8 Hotel verbolgen: communicatie had anders gemoeten
Veilig gevoel
De buurt heeft sterk het gevoel gepasseerd te zijn tijdens het voortraject.
“Als we daar bij betrokken waren,
was de toon van de muziek vanavond
heel anders geweest. Die taak ligt bij
de gemeente. Daarin hebben jullie
gefaald”, liet één van hen weten. “Laat
duidelijk zijn dat wij niet tegen opvang
van asielzoekers zijn. Wél zetten we
vraagtekens bij deze gang van zaken,
waarin wij geen enkele partij waren”,
klonk het in de zaal. Ook ondernemers
uit de buurt zitten met veel vragen.
Zo liet een vertegenwoordiger van

het Fun & Entertainment Center weten
zich vooral zorgen te maken over zijn
personeel. “Dat zijn jonge meiden, die
straks in het donker op de fiets over
slecht verlichte wegen moeten. Kan
de gemeente toezeggen dat er extra
beveiliging komt om hen een veiliger
gevoel te geven?”

weg. “Wij hebben jarenlange ervaring
met dit soort opvang en in de praktijk valt het aantal incidenten enorm
mee. Deze kinderen zijn hier vanwege
hun statusaanvrag. Dat is waar het om
draait. Ze gaan geen rotzooi schoppen
om dat in gevaar te brengen. Daarbij is
er 24 uur per dag beveiliging aanwezig
in het hotel en werken we met sancties. Laat duidelijk zijn dat wij dit ook
Goede buur
niet willen: opvang op deze manier.
Ook de uitleg over de manier van
opvang en de pedagogische aanpak die Wij willen een goede buur zijn.”
daarbij wordt toegepast door woordvoersters van COA en stichting Nidos,
Bestemmingsplan
nam slechts een deel van de zorgen
De buurt stuurde de gemeente daar-

Loods in Lottum jaar op slot na vondst
harddrugs en werkend drugslab
Burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas heeft besloten om een loods aan de Horsterdijk
in Lottum voor twaalf maanden te sluiten. De politie heeft daar een grote hoeveelheid harddrugs en een in
werking zijnde drugslab aangetroffen. De loods en het perceel worden volledig ontoegankelijk gemaakt om
de bekendheid in het drugscircuit weg te nemen en de toeloop van verschillende personen tot de loods en
het perceel te voorkomen.
Horst aan de Maas voert al jarenlang
het ‘Damocles-beleid’ uit. Dit beleid is
gebaseerd op de Opiumwet en geeft
de burgemeester de bevoegdheid
woningen of bedrijfspanden waarin
drugs aanwezig zijn, of waar voorbereidingshandelingen daartoe worden
getroffen, tijdelijk te sluiten. Nadat
een overtreding van het Damoclesbeleid is geconstateerd, wordt een
pand direct gesloten, zonder waarschuwing vooraf. Burgemeester
Palmen is niet van plan om hier van
af te wijken. “Uitvoering van het
Damocles-beleid is geen keuze maar
noodzaak. We willen onze inwoners
beschermen tegen de gevaren die met
drugs te maken hebben. Denk aan
brandgevaar, veel in- en uitloop van

Iets voor u?
Het Hobby Gilde Horst e.o. richt zich
op volwassenen, waarbij maatschappelijk
actief blijven hoog in ons vaandel staat.
In de loop van september
beginnen wij weer met onze cursussen.
Bij de volgende activiteiten is er nog
voldoende plaats:

Creatief

Beeldhouwen / kaarten maken
textiele werkvormen

Sport en Spel

bridgeles / bridge (wedstrijd) / voetvolley

Talen

Duits / Engels voor beginners
Frans 2e jaars en gevorderden
Spaans voor beginners

Overig

digitale fotografie / genealogie
omgaan met de iPad
schrijf je eigen levensverhaal
Voor verdere informatie en aanmelding
verwijzen wij u graag naar onze website
of naar het secretariaat via
06 18 23 26 00 of bestuur@hobbygilde.nl

www.hobbygilde.nl

personen, risico’s die met de productie
van drugs gepaard gaan en de kans op
overvallen. Dit beleid past ook volledig
in de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit”, laat hij weten.
“De uitvoering van het beleid is en
blijft maatwerk”, legt Palmen uit. Bij
echt schrijnende gevallen kan daarvan
worden afgeweken. “Wie in Horst aan
de Maas meer dan een gebruikershoeveelheid drugs in bezit heeft, mag zich
niet verwonderen over de consequenties”, benadrukt hij.

Melden van verdachte situaties
Palmen roept inwoners op om alert
te zijn en verdachte situaties te melden. Aan de buitenkant is niet altijd
zichtbaar wat er in een pand gebeurt.

Toch zijn er diverse signalen waar op
gelet kan worden. Denk daarbij aan
afgeplakte ramen en deuren die altijd
dicht zijn, roosters op opmerkelijke
plekken aan de gevel of het dak en let
op geur of stankoverslag. Ook wateroverlast, condens op de ramen en
een zoemend of ronkend geluid van
ventilatoren kan duiden op de aanwezigheid van een drugslab of hennepkwekerij. Wanneer het vermoeden
bestaat dat er in een pand een kwekerij, lab of andere drugs aanwezig
is, wordt met klem gevraagd dit te
melden. Ook bij twijfel. Dit kan anoniem via de telefoonlijn Meld Misdaad
Anoniem (0800 – 7000), of neem contact op met de gemeente Horst aan
de Maas (077 477 97 77).

Randstad at DSV Venray
looks for

Pickers/Packers,
Reachtruck-/and
Forklift drivers
Dayshift
Salary from € 11,86 to € 12,31
gross per hour. Including travel
allowance!
Contact us at:
dsv.venray@nl.randstad.com
or 06 13023062

naast met huiswerk op pad, want ze
zetten hardop vraagtekens bij het
bestemmingsplan van het hotel. “Dat
is horeca. En daarbij is een langdurig
verblijf niet mogelijk. Is dat bekend bij
jullie?” Een vraag waarop burgemeester Palmen ontkennend moest antwoorden. Of er eind september, zoals
voorgenomen, daadwerkelijk zestig
amv’ers de twee bovenste etages van
het hotel gaan bevolken, valt daarmee
nog te bezien, al liet een woordvoerder van de gemeente na afloop weten
dat alle randvoorwaarden wel degelijk
vooraf uitgezocht zijn. Het gaat bij de

noodopvang van amv’ers in Sevenum
om louter jongens, in de leeftijd van 15
tot 18 jaar, naar alle waarschijnlijkheid
afkomstig uit landen als Syrië, Somalië
en Iritrea. Er werd afgesproken dat er
binnenkort een brief wordt verspreid
door de gemeente met daarin meer
informatie, een nummer dat 24 uur per
dag door buurtbewoners kan worden
gebeld én de uitnodiging om deel te
nemen aan een groepsapp.
Tekst: Jelle van Hees

Drinkwater Maas veilig
WML kan opnieuw geen gebruikmaken van de Maas voor de productie
van drinkwater. Voor de tweede keer deze zomer is er een veront
reiniging aangetroffen waardoor de inname moet worden gestaakt.
De problemen worden veroorzaakt door de droogte en de lage
waterstand. WML meldt dat desondanks genoeg en veilig drinkwater uit
de kraan komt voor de huishoudens in Noord- en Midden-Limburg.
De nieuwe verontreiniging werd
vorige week ontdekt. Onderzoek moet
uitwijzen om welke stoffen het gaat.
WML stelde eerder deze zomer ook al
een stop in op inname van Maaswater.
Ook toen was de verontreiniging niet
direct bekend. Na analyse in een laboratorium bleek het om Neophytadiene
te gaan. Dit is een natuurlijke stof die
door algen en planten wordt aangemaakt. Neophytadiene kan zich sneller
ontwikkelen bij zomerse omstandigheden: warmte, veel zonlicht en weinig waterafvoer. Mogelijk dat hierdoor
ook de nieuw aangetroffen verdachte
concentraties zijn ontstaan. PvdA
stelde in Provinciale Staten vragen
over een dreigend tekort aan drinkwater door de lage waterstanden in
de Maas. Volgens de provincie zal er
altijd voldoende drinkwater zijn en

is geen acute actie nodig, want het
Maaswater wordt niet direct gebruikt
als drinkwater. Het wordt eerst opgeslagen in voorraadbekken de Lange
Vlieter. Dit is een immense waterplas
van 120 hectare tussen Beegden en
Heel. Als het waterpeil in dit voor
malige grindgat beneden een bepaald
niveau daalt, kan WML overschakelen
op het winnen van diep grondwater
door de pompstations. Dat gebeurt nu
ook, meldt het drinkwaterbedrijf. Het
gevolg is dat het water uit de kraan
tijdelijk harder is omdat het meer kalk
bevat. Dit is te zien door een witte
aanslag op glaswerk, kranen en douchewanden of een dun laagje op de
thee. WML verzekert dat het drinkwater van hoge kwaliteit is aan de
strenge veiligheidseisen voldoet.
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Allemans
mert
Vrijdag 2 september
12.0021.00 uur
Centrum
Horst aan de Maas
Gezellig en
veel attracties

NIEUW:
tanden bleken
permanente
make up
powder brows

Mooi
Natuurlijk

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

Dankbetuiging

Heel veel dank voor het hartverwarmende
en liefdevolle medeleven, in welke vorm
dan ook, dat wij hebben ontvangen bij het
afscheid van onze lieve dappere

Christel Janssen
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.

Janna, Floor
Truus Hendrix, Jan Janssen
Leo en Rachel, Stijn en Emma, Sjoerd, Niels, Sandra en Stefan
Sevenum, september 2022

Intuïtief tekenen
Klein groepje. www.mayproosten.nl”
Appels zelf plukken €0,50
fruitbomen Tienraijseweg 2, Meerlo
06 53 13 01 32
Gevraagd: poetshulp in Meterik,
voor ca. 3 à 4 uur per week, tijden in
overleg. Tel: 06 23 30 21 59

Yvonne Vos
Met liefde en passie

U I T VA A R T Z O R G

Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Wil jij ’n gezond gewicht? gratis
kennismaking/ www.weetwatje-eet.com
Suzanne van Kempen-Peeters

Nieuwe oogst APPELS PEREN
EN PRUIMEN. Te koop in onze
automaat. Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50 Meterik.
Tel. 06 12 99 88 59
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
Garageverkoop Zonnedauw 45
Sevenum op zaterdag 3 sept 14.0016.30 uur i.v.m. verhuizing. Graag
contant betalen en gelijk meenemen.
Trap bekleden met tapijt,
bel: 06 16 37 45 14 we komen
met stalen naar u thuis.
Woningstoffeerderij vd Broek

0478-515221
Briensveld.nl

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

24-uur
bereikbaar

Schilder/tekenles!!. Informatie :
https://www.facebook.com/atelier.riny
https://rinyclevis.webflow.io
Atelier De Stal start met workshops
schilderen en vegetatief vormgeven.
Info www.atelier-destal.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Tel. 077 - 302 11 40

uitvaartbegeleiding

Start nu Qigong Flow(binnen of
buiten)- en YinYoga lessen in Horst
20 lessen €160 www.thuisreis.nl
06 51 24 9 370 Diane Zuiderwijk

HAN-MARK
ARENDSE

uit vaar t verzorging

bob noten

Te koop dames/herenfiets, merk
Giant, Framehoogte 60 cm, in
prima staat, Verbeek Sevenum,
077 467 22 59

Nieuwe oogst APPELS PEREN
EN PRUIMEN. Te koop in onze
automaat. Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50 Meterik.
Tel. 06 12 99 88 59

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Binnenkijken bij...

Column

All inclusive
hotel?
“Ik wil niet op een meerpersoonscel”, schreeuwde een
gedetineerde bij binnenkomst
in PI Grave. “Ik heb hier geen
zin in en ik ben zeker niet
geschikt om samen met die
crimineel op dezelfde cel te
zitten!”
Sommige mensen hebben nog
steeds het idee dat de gevangenis
een soort van luxehotel is. Echter
niets is minder waar! Als iemand
volhardt in het weigeren van een
meerpersoonscel, dan plaatsen wij
zo iemand in de observatiecel en
krijgt hij bedenktijd om zijn besluit
te heroverwegen. Wij kunnen ook
niet anders, omdat wij in Grave
niet de faciliteiten hebben om
iedereen een eigen cel te geven.
Op de meerpersoonscel staan een
stapelbed, twee tv`s, tweemaal
bestek en borden, een bureau,
één toilet (in dezelfde ruimte), één
stoel, een kast voor twee personen
en een wasbak.
Je kunt niet kiezen met wie je een
cel deelt. Of je het nu leuk vindt
of niet, je bent op elkaar aangewezen. We hanteren wel criteria
aan de hand waarvan we gedetineerden wel of niet bij elkaar
plaatsen. Het eerste criterium is
de titel waarop je in de gevangenis verblijft. Als iemand op een
arrestantentitel verblijft, komt hij
bij een andere arrestant op de cel.
Een tweede criterium is de geloofsovertuiging en de derde is of
iemand wel of niet rookt.
Alleen gedetineerden die niet
samen op een cel geplaatst kunnen
worden op advies van de medische
dienst of vanwege psychische
problematiek, krijgen een contraindicatie en worden dan alsnog
op een enkel cel geplaatst. Deze
man had geen contra-indicatie en
werd dus op een vriendelijke doch
duidelijke manier uitgelegd dat
hij, ondanks zijn bezwaar, samen
met iemand op een cel zou gaan.
Dit betekent dat ze samen op een
cel van iets meer dan 10 vierkante
meter verblijven, van 17.00 uur
in de avond tot 08.00 uur in de
ochtend.
Dus een hotel of een vakantiegevoel? Echt niet! Los van dat
ook roomservice in PI Grave niet
bestaat, kun je jouw ‘eigen kamergenoot’ niet kiezen. En zelf uitchecken? Vergeet het maar!
Carla Wijnhoven

0109 \ enzo

05

Geplukt

Monique Litjens Horst
Ze werd geboren in Melderslo in het huis van haar opa en oma, maar verhuisde met haar ouders al na een
paar maanden naar Horst, waar ze nu nog altijd met veel plezier woont. Als ze niet bezig is in haar eigen
yogastudio, besteedt ze haar tijd het liefst met creatief bezig zijn, geeft ze hulp aan ouderen via thuisserviceorganisatie Home Instead en is ze druk met hondjes Hummel en Winky én de verbouwing van het huis.
Deze week wordt Monique Litjens (50) geplukt.

Dilemma’s
De coronajaren in combinatie met
een eigen yogastudio vielen Monique
zwaar. “Dat was een vervelende en
onzekere periode. Het financiële aspect,
maar ook het alsmaar meewaaien met
de verschillende winden. Dan mocht dit
en dan mocht dat. Het bleef maar wijzigen. Als yogadocent wil je dat iedereen welkom is. Ik snap het idee van
QR-codes, maar het zorgde bij mij ook
voor een dilemma. Natuurlijk wilde ik
geen risico lopen op een boete, maar
het voelde ook niet goed om mensen aan de deur te weigeren”, blikt ze
terug. “En dus werd het online lesgeven. Dat was wennen, maar het was
te doen. Het heeft me een complete
bibliotheek van online instructievideo’s
opgeleverd, dus dat was niet helemaal
voor niets.” Toch is ze blij dat die periode voorlopig achter ons ligt. “We hebben ontdekt dat buitenyoga hartstikke
leuk is, dus er is ook wat positiefs uit te
halen. Achteraf merk je wel dat het veel
impact heeft gehad en voor veel stress
heeft gezorgd. Altijd zoeken naar een
middenweg, voor jezelf, je onderneming én je leerlingen.”

Caregiver
“Je kunt wel van alles plannen,
maar vaak loopt het toch anders.
Go with the flow”, zegt Monique.
Het is een motto dat haar op het
lijf is geschreven en dat past bij de
filosofische inborst van yoga. Een
bewegingsvorm waarmee ze in
aanraking kwam dankzij haar moeder. “Mam kwam van Nieuwstadt,
pap uit Melderslo. Daar ben ik geboren, in het huis van mijn opa en
oma, waar pap en mam een tijdje
inwoonden. Na een paar maanden
verhuisden we naar Horst, waar ik
- met uitzondering van negen jaar
in Venray - altijd heb gewoond”,
vertelt ze.

Jeugdliefde

kwam ik vlakbij Stefan te wonen.
Op een gegeven moment heeft ze
een kaartje bij hem in de brievenbus
gestopt. ‘Heb je zin om koffie te komen
drinken’, stond daar op. Zo kwam dat
balletje weer aan het rollen. Na 2,5 jaar
woonden we samen.” Het is inmiddels
bijna veertien jaar geleden dat de twee
elkaar opnieuw tegenkwamen. Samen
met Stephan woont ze inmiddels
aan de Venrayseweg. “Ik heb twee
kinderen, Daan en Loek, beide de
20 inmiddels gepasseerd en bijna
2 meter lang. Eentje woont thuis en de
andere zit voor een jaartje in Portugal.
Het bevalt hem daar uitstekend, maar
ik hoop eerlijk gezegd dat het bij dat
jaar blijft.”

Yoga

Monique woont samen met
Stephan. Een jeugdliefde. “We
kennen elkaar nog van vroeger.
Toen ik 17 jaar was hebben we al
eens een paar maanden verkering
gehad. Na mijn echtscheiding

Monique heeft in Horst haar eigen
yogastudio. “Die was eerst van mijn
moeder. Zij begon daar in 1996 mee. In
2016 heb ik het stokje van haar overgenomen”, legt ze uit. “Mam heeft altijd

lesgegeven. In 1995 kocht ze een oude
champignonkwekerij en maakte ze
haar droom van een eigen studio waar.
Daar ben ik in één van de ruimtes
eerst yogarobics gaan geven, omdat
daar vraag naar was.” Monique begon
in die periode ook met het geven van
yogalessen, al was dat eigenlijk nooit
haar intentie. “Ik dacht eerst dat het
niets voor mij zou zijn. Eigenlijk ben
ik gewoon in het diepe gesprongen.
Mijn eerste opleiding in dat vakgebied ging ik pas volgen nadat ik al vijf
jaar les gaf”, vertelt Monique met een
lach. “Eigenlijk ben ik altijd zelfstandige geweest. In het begin werd ik wel
door mam betaald, maar sinds 2011
heb ik een eigen onderneming. Op
dit moment geef ik zes dagdelen les.”
Het ‘s avonds werken heeft ze altijd
gedaan. “Dat was hartstikke goed te
combineren met opgroeiende kinderen. Overdag ben ik veel thuis, dat
heeft veel voordelen. Ik blijf lesgeven
zolang mijn lichaam het toelaat.”
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Go with the flow
Thuis is de woning aan de
Venrayseweg, waar vriend Stephan
druk is met de complete renovatie.
“Alles wordt verbouwd. Met dat idee
hebben we het ook gekocht. Stefan
heeft er ook hobby aan. Dat moet ook,
anders komen we vanzelf op televisie
bij ‘Help Mijn Man is Klusser’”, lacht
ze. Zelf is Monique ook graag met haar
handen bezig, al is dat vooral om te
ontspannen. “Eigenlijk ben ik altijd
creatief bezig. Met name met papier.
Kaarten maken, haken en diamond
painting, bijvoorbeeld. Ook maak ik
de welkomsttasjes voor mensen die
nieuw zijn in de wijk”, somt ze op.
“Misschien wil ik daar in de toekomst
nog wel iets meer mee doen. Als ik
tijd over heb.” Het is tekenend voor
Monique. Je kunt, zoals ze zelf zegt, wel
van alles plannen, maar vaak loopt het
toch anders. Go with the flow.
Tekst en beeld: Jelle van Hees

11 september 11.00 - 16.00 uur
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Dat geldt ook voor hondje Winky. Al is
het niet helemaal toevallig dat juist zij
het pad van Monique kruiste. “Winky
was een fokteefje. Bij een broodfokker moeten deze hondjes veel nestjes werpen, waarna eigenlijk niemand
weet wat er met de hondjes gebeurt.
Via stichting Bikers for animals worden
dit soort hondjes gered. Zij peuteren
ze los bij de fokker”, vertelt Monique.
Winky kreeg bij haar en Stefan een
nieuw en liefdevol thuis. “Dit soort
hondjes zijn niets anders gewend dan
een hok, dus moeten ze eerst gesocialiseerd worden. Daar heb ik diverse cursussen voor gevolgd. Toen ons vorige
hondje overleed, wilde ik een hond die
een ‘gouden mandje’ verdient. Winky
kwam voorbij op Facebook bij Bikers
for animals. Moederhond F, heette ze
op dat moment. Ze sprak me direct aan
en we hebben haar opgehaald. Hier is
ze thuis, samen met ons andere hondje
Hummel.”

12,5 jaar
Landgoed en Natuurbegraafplaats Weverslo

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.

2

Fokteef Moederhond F

OPEN DAG

Sudoku
5

Monique houdt veel rekening met
anderen. Het zorgzame zit in haar
aard. “Sinds kort ben ik actief bij Home
Instead als caregiver. Dat is een nietmedische thuiszorgorganisatie. Tijdens
de eerste lockdown zat ik veel thuis
en wilde ik iets voor een ander betekenen”, vertelt Monique. “Zo kwam
ik terecht bij een vrouw van toen 90
jaar, die hulpbehoevend is. Daar kom
ik nu nog, om haar te helpen bij allerlei
zaken. Op die manier kwam ik in contact met de organisatie Home Instead.
Zij verzorgen niet alleen, maar houden
ook gezelschap bij mensen thuis. Een
luisterend oor bieden en een rondje
wandelen of fietsen met de cliënt. Daar
is tijd voor bij Home Instead”, zegt ze
enthousiast. “Het zijn vooral ouderen
en mensen met dementie. Ik heb ontdekt dat ik het ontzettend leuk vind.
Het is ook eens wat anders dan de
yogastudio. Een andere verantwoordelijkheid ook. Ik sluit niet uit dat ik in de
toekomst minder les ga geven en meer

ga doen voor deze organisatie. We zien
wel wat er op het pad komt. Dromen is
altijd goed. Er komt tijdens je leven van
alles op je pad.”

•
Oplossing vorige week:
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•
•

Ervaar in een prettige ambiance de mogelijkheden rond een
natuurlijk afscheid
Ontdek de prachtige natuur van Weverslo tijdens een rondleiding
Krijg een doorkijkje in de toekomstplannen van Weverslo
Voor meer info zie www.weverslo.nl
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide • 0487 - 515721
in de Peel tussen Deurne en Venray
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Gemeente Horst aan de Maas hoeft amv’ers niet
op te vangen
“Een gemeente heeft normaal ook niets te zeggen over de gasten die verblijven in hotels”, liet burgemeester Ryan Palmen optekenen toen het
voornemen om zestig alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’ers) op te vangen bij het Gr8 Hotel in Sevenum werd besproken tijdens een
informatieavond met buurtgenoten. Daarmee verklarend dat de gemeente ook weinig tot geen invloed heeft op de gang van zaken.
In het hotel worden eind deze maand zestig alleenstaande minderjarige asielzoekers opgevangen.
Het COA huurt twee verdiepingen van het hotel en
plaatst de jongeren verdeeld over dertig kamers.
De gemeente wordt daarbij vooral medegedeeld
dat dit de manier is waarop het gaat gebeuren,
zonder dat ze zelf zeggenschap of beslissingsbe-

voegdheid hebben. Enerzijds is dat logisch, het COA
huurt dertig kamers, net zoals iedere consument of
organisatie dat in theorie zou kunnen doen. Aan de
andere kant zorgt het voor de nodige onrust bij omwonenden. Zij vinden dat ze niet gehoord zijn bij de
totstandkoming van de plannen om deze groep voor
minimaal een half jaar op te vangen. Gemeente Horst

aan de Maas doet wat het van hogerhand wordt opgedragen. Nee zeggen, was volgens Palmen geen reële
optie. Heeft hij daar gelijk in, of had de gemeente
wellicht wél meer tegengas kunnen bieden?
Gemeente Horst aan de Maas hoeft amv’ers niet
op te vangen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 34

Legalisering online gokken is een goede zet geweest
Sinds de legalisering van het online gokken in Nederland, wordt de schatkist flink gespekt. In de eerste maanden van dit jaar bracht de belasting op
kansspelen liefst 168 miljoen euro op voor de staat, waarvan het grootste deel op het conto komt van aanbieders van online gokken. Aan de andere
kant neemt het aantal gokverslaafden toe en kan de vraag gesteld worden of het legaliseren van het online gokken wel zo’n goed idee is geweest.
Ge Vaessen vindt het ronduit schandalig dat
online gokken mag en mogelijk is gemaakt.
“Toezicht online is nul. Gokkast verboden,
waarom toch? Online gokken is vele malen
gevaarlijker en verslavender, vooral onder jonge-

ren zorgt dit voor grote maatschappelijke problemen
en een toename van verslavingszorg. De staat vangt
25 procent kansspelbelasting en zorgt tevens dat er
veel mogelijkheden en gelegenheden zijn om alles
te verliezen. Een kansspel met 20 procent winkans

is een geen kansspel. Alle gokspellen, gokhallen,
casino’s, loterijen, Lotto, Toto of online websites: de
Nederlandse staat heet alles volledig in handen.”

Oh, zit dat zo!

Eigenaar door verjaring
Het komt regelmatig voor dat er tussen buren discussie ontstaat over de vraag waar de erfgrens loopt, of over het gebruik van een bepaald
stuk grond door één van beide buren. Denk daarbĳ bĳvoorbeeld aan een scheidingsmuur die niet precies op de erfgrens staat; of gebruik door
de buren van jouw perceel om zo hun eigen grond te bereiken.
erfdienstbaarheid te verkrijgen.
Een bekend voorbeeld van een
erfdienstbaarheid is het recht van
overpad.

Uiteindelijk komt het vaak aan op de
vraag of er sprake is van verjaring.
Het is namelijk mogelijk om door
verjaring eigenaar van een stuk
grond te worden of een recht van

De wet kent twee vormen van
verjaring: verkrijgende verjaring en
bevrijdende verjaring. Belangrijk
verschil tussen deze twee soorten
is dat bij verkrijgende verjaring
goede trouw is vereist, terwijl dat bij
bevrijdende verjaring niet het geval
is. Wil een beroep op één van beide
soorten verjaring slagen, dan zal er
tevens daadwerkelijk sprake moeten
zijn van bezit en dient er een
bepaalde termijn te zijn verstreken.
Voor verkrijgende verjaring is
dat tien jaar en voor bevrijdende
verjaring is dat zelfs twintig jaar.
De bewijslast van het bezit en het
verstrijken van de termijn, rust op
degene die een beroep doet op de
verjaring.

In een recente zaak die speelde bij
het gerechtshof ’s-Hertogenbosch
bleek dat de kadastrale erfgrens
niet gelijk liep met het hekwerk dat
als erfafscheiding was geplaatst.
Eén van de partijen had daardoor dus
meer grond in bezit dan waarvan
hij eigenaar was. Deze partij beriep
zich op eigendomsverkrijging door
verjaring. Het gerechtshof ging
daar in mee. Het hof baseerde zijn
oordeel onder meer op verklaringen
van verschillende getuigen, die allen
aangaven dat het hekwerk reeds
meer dan tien jaar op die plek stond.
Indien een beroep op verjaring
slaagt, kan dat ingrijpende
gevolgen hebben. Het is daarom
aan te raden om je juridisch te laten
adviseren. Word je geconfronteerd
met een beroep op verjaring door
bijvoorbeeld de buren, of denk
je zelf door verjaring eigenaar te

zijn geworden van een stuk grond
of erfdienstbaarheid? Neem dan
contact op.

Door: Jasper Verhagen,
Van der Putt Advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 73 | www.putt.nl
jasper.verhagen@putt.nl

Problemen met
uw kunstgebit?
Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

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

LeesVanHees
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Dikke trui
De gasprijzen gaan door het
dak. Nog steeds. Door een
optelsom van verschillende
factoren betalen ondernemers
en particulieren ongekende
woekerprijzen. Evenredig aan
de gasprijs, blijft ook de energieprijs alsmaar oplopen.
De twee zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. In Nederland
wordt het grootste deel van de
elektriciteit nog altijd geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas
en steenkool. De theoretische verklaring zal veel huishoudens worst
wezen; zij hopen vooral op een bijzonder zachte winter, zodat er niet
teveel aan de knop van de thermostaat hoeft te worden gedraaid.
Dat was ook de eerste reactie bij
ons in huis, nadat we afgelopen
week de nieuwe tarieven van
Oxxio onder onze neus geschoven
kregen. “We kopen wel een paar
dikke truien, dat is veel goedkoper”, stelde mijn vrouw.
Afgelopen december liep ons contract af en stapten we door de
onzekerheid over op een variabele
variant bij dezelfde aanbieder. Zij
mogen twee keer per jaar de prijzen van dat contract aanpassen.
Die eerste aanpassing, niet geheel
toevallig met de koudere maanden
voor de deur, was eventjes schrikken: vanaf komende week betalen
we 2,20 euro per kubieke meter
gas en voor stroom zijn we ruim
60 eurocent per kilowattuur kwijt.
Mijn ouders, al een leven lang
klant bij Essent, zagen een paar
dagen later dat ze nóg dieper in de
beurs mogen tasten: 3,10 euro voor
gas en 67 eurocent voor stroom.
Het lijkt bij de ‘aanbiedingen’ de
waan van de dag die regeert.
Leveranciers bieden door onzekerheid geen jaarcontracten meer
aan. Overstappen naar een concurrent voor een betere prijs? Vrijwel
onmogelijk. Als particulier heb je
weinig opties.
Met nog één mogelijke prijswijziging voor de deur, welke ongetwijfeld aan de vooravond van de
winter zal volgen, houden we thuis
ons hart vast. Dat zal voor veel
huishoudens gelden. Inmiddels
betalen we iedere maand een
voorschot ter waarde van een midweekje op een vakantiepark. Nog
eventjes en het loont om daadwerkelijk te boeken. De klimaatverandering leek nog nooit zo’n goed
idee.
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Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
6 september 2022 bij elkaar voor een hoorzitting.

Bekendmakingen

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

Hoorzitting om 18.30 uur

De commissie brengt advies uit over te nemen

Bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

voor diverse activiteiten adres Legert in Swolgen.

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang).

Hoorzitting om 19.00 uur
Bezwaarschrift tegen de weigering

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

van de omgevingsvergunning voor het

met de secretaris van de commissie,

verbreden en realiseren van een oprit aan de

mevr. A. Schatorje, tel. (077) 477 9777.

Dr. Lemmenstraat in Meterik

6 september 2022

Eerste raadsvergadering na de
zomervakantie

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.
Griendtsveen

Melderslo

• Kanaalweg ong. (vernieuwen vlotterstuw)

• Herenbosweg 7 (verlengen beslistermijn)

Grubbenvorst

• Massen 4a (melding Activiteitenbesluit/

• Schuttersweide 1 (verlengen beslistermijn)

wijzigen activiteiten verzamelgebouw)

• Halvedijk 3, 3a (verlengen beslistermijn)

Sevenum

• Schuttersweide 1 (aanleggen inrit)

• Ulfterhoek 2a (verlengen beslistermijn)

Hegelsom

• Midden Peelweg SVN01 N 7 (realiseren

• Spoorweg 4 (melding Activiteitenbesluit/

klimaatrobuuste inrichting)

realiseren kantoor/opslagloods)

• Erik de Rodeweg 7 (melding

Horst

Activiteitenbesluit/uitbreiden bestaande

Op dinsdag 6 september komt de gemeenteraad bij elkaar voor de eerste raadsverga-

• Tuinderslaan 31 (plaatsen dakkapel)

dering na het zomerreces.

• St. Josephstraat 16 (verplaatsen oprit)

• Maarten de Vriesstraat 18-20 (melding

• Dentjesweg 45 en 47 (bouwen carport)

Activiteitenbesluit/oprichten logistiek

inrichting)

Raadsavond

grifﬁer@horstaandemaas.nl).

• Kreuzelweg 20 (plaatsen mantelzorgwoning)

Tijdens de raadsavond kunnen inwoners

Onderwerpen voor het burgerpodium

Kronenberg

Horst aan de Maas

gebruik maken van het burgerpodium om in

mogen ook gaan over zaken die niet op de

• De Hees 108 (kermis)

• Vertrokken naar onbekende bestemming:

te spreken. Verder komen o.a. aan de orde

agenda staan.

Lottum

• Erik de Rodeweg 5 k 129, Sevenum

• Grimmelsweg 5 (bouwen bijgebouw)

• Erik de Rodeweg 5 k 25, Sevenum

het spreekrecht van de (burger)raadsleden

centrum)

• Wielder 6 (renoveren varkensstal/schuur

en de ingekomen brieven en raadsinforma-

Meer informatie

tiebrieven. Kijk voor een volledige agenda

Meer informatie leest u op de website

op horstaandemaas.nl/raad

horstaandemaas.nl/raad. De openbare

tot bijgebouw)

vergadering is in de raadzaal van het
Burgerpodium

gemeentehuis en begint om 20 uur. U kunt

Wilt u gebruik maken van het burger-

de vergadering ook live volgen via hor-

podium? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór

staandemaas.nl/raad en de facebookpagina

de voorbereidende vergadering contact

van de gemeenteraad (RaadHadM).

op met de grifﬁer (06 51 85 28 91 /

Inloopavond 8 september 2022

Herinrichting Gasthuisstraat
Half september starten de werkzaamheden aan de Gasthuisstraat in Horst. In verschillende
fases wordt deze straat opnieuw ingericht. Op donderdagavond 8 september organiseren
we een inloopavond. Samen met de aannemer leggen we uit welke werkzaamheden op welk
moment uitgevoerd gaan worden.
Omwonenden en geïnteresseerden kunnen

en vragen stellen of aandachtspunten delen

tussen 19.30 uur en 21.00 uur binnenlopen

met de aannemer. Kijk voor meer informatie op

bij Librije 60 (voormalige locatie bibliotheek)

www.horstaandemaas.nl/werk-aan-de-weg

Wegafsluitingen
De komende periode vinden er diverse wegwerkzaamheden plaats in onze gemeente.
Dit betekent dat wegen afgesloten zijn voor het verkeer. Ter plaatse wordt meestal een
omleiding aangegeven
Hieronder geven we aan om welke weg(en) het

Op https://www.horstaandemaas.nl/werk-aan-

gaat. De komende periode is de weg (gedeel-

de-weg leest u meer over de afsluitingen en de

telijk) afgesloten op de volgende locatie(s):

omleidingen.

•

9 september - 11 september: gedeeltelijke
afsluiting Meldersloseweg (Horst)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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15-vragen aan

Rens Wijnhoven Meerlo
uiteindelijk drie eindbazen moet
verslaan.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak vind ik techniek. Dit
doe ik heel erg graag. Hier kan ik
mij helemaal in uitleven. Zo heb ik al
een mooie Cajón (een handtrommel
met een slagvlak van hout, afkomstig uit Peru, red.) gemaakt en een
echte New Holland tractor uitgezaagd. Het stomste vak is nieuwsbegrip. Hier heb ik echt een hekel
aan, omdat ik lezen niet leuk vind en
dyslexie heb.

Wie is je favoriete leraar?
Meester Cor van techniek was de
leukste leerkracht. Hij maakte overal
grappen bij en kon goed lesgeven.
Helaas is hij nu gestopt met werken
en geniet hij van zijn pensioen.

Wat is je droombaan?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Rens Wijnhoven
13 jaar
Meerlo
SOOOOL 10-14

Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Een wereldreis maken. Het liefst
in een grote jeep met een tent
op het dak. Landen die zeker niet
mogen ontbreken tijdens die reis
zijn Schotland, Oostenrijk, Italië,
Australië en Canada. Die wil ik
sowieso bezoeken.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Als ik een superkracht zou hebben,
dan zou ik de mogelijkheid willen
hebben dat zodra ik iets teken, het
tot leven komt. Het lijkt mij super
om een mooie op afstand bestuurbare auto te tekenen met alles erop
en eraan. En dat ik die daarna daadwerkelijk kan gebruiken.

Wat voor reis zou je ooit willen maken?

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?

Ik wil heel graag naar Australië
toe, want er leven daar veel
exotische dieren zoals de
kangoeroe, koala en emoe. Ook
kun je daar veel natuur zien
zoals de woestijnen, rivieren en
rotsformaties. Het lijkt mij dan ook
fijn om in de outback (regio ver
van de bewoonde wereld, red.) te
mogen rondrijden.

Het allerbeste advies is ‘ben en blijf
jezelf. Ga je niet aan andere mensen aanpassen, maar leef je eigen
leven zoals je zelf graag wil leven.\
Dit advies kreeg ik van mijn juf op
SOOOOL 10-14.

Wie kent jou het beste?
Mijn moeder kent mijn het beste,
haar kan ik alles vertellen.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
De laatste grote beslissing die
ik nam, was om voor mijzelf te
kiezen en naar SOOOOL 10-14 te
gaan. De beste keuze die ik zelf
heb gemaakt. Op deze school
krijg ik meer aandacht van
de juf.

Hond of kat?
Het liefste een mooie herdershond.
We hebben thuis geen hond, maar
dat zou ik wel graag willen.

Wat is je favoriete hobby?
Dat is zonder twijfel rondrijden
en crossen met mijn op afstand
bestuurbare auto.

Ik zou later heel graag een coole
baan willen krijgen. Het liefst wil
ik hoofdgreenkeeper worden op
een top golfbaan in Schotland of
Australië. Een hoofdgreenkeeper is
iemand die de greenkeepers aanstuurt.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Het liefst zou ik een rol in ‘Jurassic
World’ willen spelen. Heerlijk lijkt
mij dat, spelen in een fantasiefilm.
De rol van Owen Grady vind ik de
leukste rol.

Dag of nacht?
Dag, dan kan je alles zien. Lekker
genieten van de natuur en alles om
je heen.

Wat is je favoriete game?

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Mijn favoriete game is ‘Ark Survival
Evolved’. Ik speel dit graag,
omdat je alles kan doen wat je
wil. Ark Survival Evolved is een
game waarin je moet overleven in
een wereld vol dinosaurussen en

Mijn laatste foto is gemaakt op
vakantie in Italië. Hier sta ik samen
met het animatieteam van de camping op. Met het animatieteam
speelde ik veel spelletjes en onderling spraken we Engels.

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

Hoi

Column

Tijd

Eén van de meest kostbare
dingen die we hebben: tijd.
Je krijgt het nooit terug, kunt
er niet meer van krijgen, maar
kunt het ook niet sneller
voorbij laten gaan. Tijd heelt
alle wonden, komt tijd komt
raad, tijd is geld: mensen
lijken constant met tijd bezig
te zijn.
Tijd geeft ons de ruimte om
dingen te doen en toch is tijd
vaak de reden dat we die dingen
laten. “Daar heb ik geen tijd
voor.”
Nu mijn vakantie bijna voorbij is,
denk ik vaak aan tijd en vooral
aan hoe ik die besteed heb. In
het begin van de vakantie heb
je zeeën van tijd, het is soms
zelfs overweldigend. Wat moet
je met al die tijd doen? En dan,
op het einde, wanneer de tijd
teruggedrongen is naar één
week, of misschien zelfs de
laatste uren van je vakantie, voelt
tijd heel anders. Had ik mijn tijd
niet beter kunnen besteden?
Toch zitten er in iedere dag 24
uur, in ieder uur 60 minuten
en die minuten bestaan uit 60
seconden. Dat is iets dat nooit
verandert en toch voelt tijd als
je iets gepland hebt staan nooit
hetzelfde als hoe het voelt met
een lege agenda. Soms wil je een
dag het liefst overslaan en soms
wil je dat een dag nooit eindigt.
Sommige mensen zeggen dat
ze niet met tijd om kunnen gaan
en andere mensen hebben een
hobby aan het inplannen van
hun tijd. Dan is het goed om te
denken aan het feit dat iedereen
iedere dag opstaat met dezelfde
24 uur die we kunnen besteden.
Wees dankbaar voor de nieuwe
dag, want je tijd is kostbaar. Wat
je ook doet met die tijd, houd
in je achterhoofd dat je het niet
terugkrijgt. Of je er nu voor kiest
om die 24 uur vol te plannen, of
om die 24 uur niets te doen, zorg
ervoor dat je blij bent met je tijd.
En onthoud dat er geen ‘juiste
tijd’ bestaat. Er is gewoon tijd en
wat jij beslist ermee te doen.

Soms wil je een dag
het liefst overslaan
en soms wil je dat een
dag nooit eindigt
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Voetballen, voetballen en nog eens voetballen
In Horst zijn sinds maandag 29 augustus ruim 200 kinderen druk in de weer met allerlei voetbalvarianten. Tot
en met vrijdag 2 september nemen zij tijdens de laatste week van de schoolvakantie deel aan de
Jeugdvoetbaldagen op het terrein van RKsv Wittenhorst.

weg naar Horst deze week wisten te
vinden. “We hebben dit jaar zo’n veertig nieuwe deelnemers, die er mede
voor zorgen dat we het hoogste aantal
sinds jaren mochten begroeten”, vertelt Dennis.

Onmisbaar kaderteam
De jeugdvoetbaldagen zouden niet
kunnen bestaan zonder de inzet
van vele vrijwilligers, die samen het
kaderteam worden genoemd. Het is
de groep die tijdens de jeugdvoetbaldagen belangeloos alles in goede
banen leidt en optreden als scheidsrechter én leermeester in één. “Meer
dan dertig vrijwilligers zijn hier de
hele week te vinden. Als bestuur zijn
we maar wat blij met hun inzet, ieder
jaar weer. Het zijn niet alleen de leiders bij verschillende voetballende

Voetvolleybal, een pannakooi,
penaltybokaal, boardingvoetbal én
een heus mini wereldkampioenschap:
het zijn slechts enkele van de onderdelen tijdens de jeugdvoetbaldagen.
Het goedgevulde programma zorgt
ervoor dat ruim tweehonderd enthousiaste jongeren tussen de 5 en 16 jaar
oud, zich vijf ochtenden op rij in alle
vroegte melden bij de velden van
Wittenhorst. Daar zijn ze vervolgens
de hele dag met een bal in de weer.
Als één van de organisatoren, bekijkt

Dennis Stiphout het tafereel tevreden
van een afstandje. Hij is blij dat de bal
weer rolt. “Nu iedereen lekker bezig is
op de velden, zie je weer waar je het
voor doet. Een groot deel van het jaar
zijn we in de weer met de organisatie
van deze week, maar dat is het allemaal waard”, zegt hij tevreden.

Weerzien
De deelnemende jongeren, een mix
van jongens en meiden, komen uit de
hele regio. “Natuurlijk uit Horst zelf,

maar bijvoorbeeld ook uit Oostrum
en Ysselsteyn om maar eens wat te
noemen. We hebben wat dat betreft
ook een sociale functie”, zegt Dennis.
“Dat vind ik mooi om te zien. Er zijn
voetballertjes hier die elkaar het hele
jaar niet zien, maar tijdens de jeugdvoetbaldagen weer herenigd worden.
Hier treffen ze vriendjes die ze opgedaan hebben tijdens eerdere edities.
Dat zorgt voor de nodige blije gezichten.” Toch zijn het niet enkel dezelfde
snoeten als voorgaande jaren, die de

groepjes op het veld, maar onder
andere ook coördinatoren en EHBOers”, legt hij uit. “Op vrijdagavond
sluiten we samen met hen de week af
met een feestje, waarbij we hopelijk
terug mogen kijken op een geslaagde
editie van de jeugdvoetbaldagen.”
Vrijdagmiddag 2 september komt er
ook voor de jonge, maar bloedfanatieke voetballers een einde aan een
week waarin de bal nooit ver weg
was. Tijdens de afsluiting, die traditiegetrouw gadegeslagen wordt door
vele ouders, geven ze nog één keertje
alles tijdens de finales van de diverse
onderdelen. “Iedere deelnemer krijgt
een certificaat als aandenken aan deze
mooie week, wat het resultaat ook
mag zijn”, besluit Dennis.
Tekst: Jelle van Hees

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’.

Jumping Zaerum
Paardensport, spectaculaire shows en heel veel publiek: dat waren de kenmerken van Jumping Zaerum
2022. Rudy Tegels laat namens de organisatie weten dat ze terugkijken op een zeer geslaagd en uniek
dorpsfeest. “Zowel de deelnemers als de toeschouwers waren ontzettend enthousiast over alles wat er op
en rondom het Raadhuisplein in Sevenum afgelopen zaterdag te beleven was.” / Beeld: Kiek ens fotografie

Riet Vaessen wint Regio Jeu de Boules Toernooi
Op de accommodatie van Jeu de Boules Club Horst aan de Gastendonkstraat in Horst is van maandag 15 tot en met zondag 21 augustus het Poels Meubelen Regio Jeu de Boules Toernooi gehouden.
Riet Vaessen uit Maasbree werd tot winnaar gekroond.
De voorrondes waren verdeeld over
drie dagen. Honderd deelnemers uit
de regio speelden vier wedstrijden
per dag in een poging de finale te
bereiken. Zondag 21 augustus ston-

den uiteindelijk veertig deelnemers
aan de start voor elk vier finalepartijen. Wethouder Elbert Joosten kon
de toernooibeker aan het einde van
de dag uitreiken aan Riet Vaessen

uit Maasbree. De tweede plaats was
weggelegd voor Gerard Schouren uit
Venlo. Derde werd Leen van Rens
uit Horst.

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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Lezing over koninginnenpage
IVN De Maasdorpen verzorgt woensdag 7 september een avond met
twee lezingen over vlinders bij ‘t Zoemhukske in Horst. Piet Segeren
opent de avond met een inleiding over vlinders in het algemeen. Na de
pauze zoomt Nel Thijssen-Schouten in op de koninginnenpage.
Veenhooibeestje, pimpernelblauwtje,
oranjetipje, kleine vos en grote beer.
Alleen al deze namen roepen associaties op met fladderen, mooie kleuren en lieflijke diertjes. Vlinders staan
voor lente, verliefdheid en zorgeloosheid. Maar er is ook slecht nieuws:
veel vlindersoorten hebben het moeilijk in Nederland. De koninginnenpage
is een positieve uitzondering. De afgelopen twee jaar is de soort uitgezworven en zijn er meldingen uit vrijwel
het hele land. De meeste daarvan
hebben betrekking op tuinen, waar de
vlinders zich te goed doen aan nectar
van de vlinderstruik. Maar ook worden
er rupsen gevonden, vaak in moes-

tuintjes, bijvoorbeeld op worteltjes,
kervel, venkel en dille.
Piet Segeren, een gerespecteerd
insectenkenner, geeft een inleiding
over vlinders in het algemeen. Welke
vlinders kennen we hier? Wat zijn de
leefgebieden? Ook gaat hij in op de
ontwikkeling van ei tot vlinder.
Nel Thijssen-Schouten is een gepassioneerd kenner van vooral de koninginnenpage. Zij neemt de aanwezigen
mee in de betoverende wereld van
deze vlinder: van eitje naar rups, de
groei van de rups, de verpopping en
het uitkomen van de vlinder. De avond
begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk

Wij zijn gespecialiseerd in asbestverwijdering en daarvoor
zoeken we goede asbestsaneerders. Er staat op dit moment een
vacature open voor DAV-er (Deskundig Asbest Verwijderaar) en
een vacature voor DTA-er (Deskundig Toezichthouder Asbest).

Asbestverwijderaar
Als asbestverwijderaar DAV heb je de volgende taken:
• Voorbereidingen voor het saneren van asbest zowel binnen
als buiten (inrichten van het werkgebied, opbouwen van
het containment).
• Asbest verwijderen volgens de best bestaande technieken.
• Samen met je collega’s zorgen voor een juiste afronding
van ieder project.
• Je bent verantwoordelijk voor gereedschap en materialen.
Als asbestverwijderaar DTA heb je aanvullende taken zoals:
• Het aansturen van je eigen team met asbestsaneerders en
je werkt zelf mee.
• Verantwoordelijk voor je eigen asbestsaneringsprojecten
en zorgt dat deze elke dag weer tot een succesvol einde
worden gebracht.
• Je bent het aanspreekpunt op locatie en voor de
controlerende instanties.
Wat wij bieden:
• Je krijgt bij ons vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen
• Wij werken met het nieuwste gereedschap en de best
beschikbare technieken
• Je werkt bij ons aan verschillende projecten waardoor je
afwisseling hebt (niet alleen daken). Je voert bijvoorbeeld
ook weleens sloopwerkzaamheden uit.
• We bieden een volledige opleiding tot DAV (Deskundig
Asbestverwijderaar) en / of DTA (Deskundig Toezichthouder
Asbestsloop)
• We bieden een fulltime of parttime dienstverband met
uitzicht op een vaste aanstelling
Geen opleiding? Geen probleem. Wij kijken vooral naar
motivatie en inzet! Wij helpen je met het behalen van de
benodigde diploma’s.
Ook indien je graag als ZZP-er aan de slag wilt nodigen wij
je uit om te reageren.
Bekijk meer informatie op www.asbestverwijdering.com
Beginnen als asbestverwijderaar? Stuur een email naar
info@asbestverwijdering.com of bel 085-303-8629.

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

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Gommans De Echte Bakker 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 4 september 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 8 september 2022 bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

S
H
K
K
T
D
K
L
P
B
A
N
K
S
T
E
L
H
E

H
E
O
O
E
A
E
R
R
O
N
E
F
O
R
N
U
I
S

T
L
I
B
F
F
M
O
U
E
T
J
R
O
L
L
U
I
K

K
A
K
V
A
F
O
R
K
K
E
T
H
E
E
M
U
T
S

3 letters
BAD
KOP
POT
4 letters
KLOK
KRUK
5 letters
SPREI
TAFEL
6 letters
DEKBED
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KAPTAFEL
LEDIKANT
LEESLAMP
LEPELREK
SLALEPEL
STEELPAN
THEEMUTS
VLOERMAT
9 letters
KEUKENMES
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LADENKAST
LEUNSTOEL
SAUSLEPEL
SNELKOKER
10 letters
AFDRUIPREK
BROODPLANK
EIERWEKKER
KAMERSTOEL
PRULLENBAK
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SALONTAFEL
VUILNISZAK
11 letters
KEUKENTAFEL
KOFFIEMOLEN
LAPPENDEKEN
LEPELDOOSJE
STROOPLEPEL
THEELICHTJE
THEESERVIES

De overgebleven letters vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 25 augustus 2022:

7 letters
BEDBANK
COUVERT
DEURMAT
FORNUIS
ROLLUIK
VERGIET
8 letters
ARMSTOEL
BANKSTEL
BRAADPAN
BROODMES
DIENBLAD
DRESSOIR
FAUTEUIL
HANGKAST
HANGKLOK
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En de winnaar is: Monique Hermans.
Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld
door Huisje Boompje Feestje in Horst!
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Religie

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

America

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

Zondag 4 sept

11.00 uur

Broekhuizenvorst
Zaterdag 3 september

19.15 uur

Horst

Zondag 4 september
11.00 uur
Maandag 5 september
18.30 uur
Dinsdag 6 september
09.00 uur
Woensdag 7 september 18.30 uur
Donderdag 8 september 18.30 uur
Vrijdag 9 september
18.30 uur

Lottum

Zondag 4 september

09.30 uur

Meerlo

Zondag 4 september
11.00 uur
Donderdag 8 september 09.00 uur
-biddende moeders
09.30 uur
Melderslo
Zaterdag 3 september

Meterik

Zaterdag 3 september

Sevenum

Zaterdag 3 september
Zondag 4 sept
+ uitstelling
Maandag 5 sept
Dinsdag 6 september
Donderdag 8 sept
Vrijdag 9 september

Swolgen

Dinsdag 6 september

Tienray

Zaterdag 3 september
Woensdag 7 september

Huisartsenpost
(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

kerkdienst 10.00 uur

Tandarts

2 t/m 4 september
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

5 t/m 8 september
Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
077 398 28 71

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

Industriestraat 11, Horst
Pastoorstraat 23, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

06 55 40 80 23

Zomerfinale en Kindermarkt
in centrum Horst
De zomervakantie wordt zaterdag 3 en zondag 4 september in het
centrum van Horst afgesloten met de Zomerfinale en Kindermarkt.
Behalve de traditionele markt is er een gevarieerd muzikaal programma. Ook is op een groot scherm live de Formule 1 te zien.
Het Lambertusplein is, met een grote
tent voor droogte en schaduw, het
centrum van de Zomerfinale. Hier
staat zaterdagavond de Grand Round
Band op het podium, bestaande uit
meer dan twintig muzikanten uit Horst
en omgeving. 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: de Grand
Round Band was geboren. De continu
wisselende samenstelling zette in
2019 al het Lambertusplein op z’n kop.
Kaarten zijn beschikbaar via www.

Kasteel Huys ter Horst weer bewoond
Kasteel Huys ter Horst is zondag 4 september voor de laatste keer dit seizoen geopend. Bezoekers kunnen
deze middag kennismaken met het kasteel en zijn bewoners. De rondreizende verhalenverteller is ook aanwezig. Voor kinderen zijn er spelletjes op de binnenburcht.
zien is. Jarenlang zijn vrijwilligers bezig
geweest oude delen te herstellen.
Daardoor kan dit stukje Horster historie
op een veilige manier worden bezocht
en is er te ontdekken wat zich hier de

afgelopen zevenhonderd jaar heeft
afgespeeld. Huys ter Horst is deze dag
van 12.30 tot 15.30 uur geopend. Het
terrein van Kasteel Huys ter Horst is
niet overal goed begaanbaar.

Een vertegenwoordiging van de Grubbenvorster Aldere Raod stond zondag 28 augustus samen met ‘megjes’
van Gekke Maondaagvereiniging De Plaggenhouwers in de wei van Schutterij St. Jan aan de
Californischeweg. Aanleiding was het jaarlijkse koningsvogelschieten van de schutterij.

Spoedgevallendienst

Brand, ongeval of misdrijf

Horst aan de Maas

Alleen de hoefsmid heeft het overleefd, dankzij het rijpaard.
Elders op het museumterrein verzorgt acapellagroep Chill uit Venray
een optreden. De Locht is deze dag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Plaggenhouwers laten zich zien op schutterswei

Alarmnummer

Priesternoodnummer

ijzeren band aanbrengen rondom een
houten karrenwiel.
Vroeger had elk dorp een smid. Hij
had aanzien in de gemeenschap. Het
is één van de oudste ambachten, maar
het beroep is bijna geheel verdwenen.

Gemeente Horst aan de Maas

19.00 uur

19.00 uur
19.00 uur

In de smidse en op het museumterrein
branden de smidsvuren, aangewakkerd door blaasbalgen. Het geluid van
het hameren weerklinkt en er wordt
hard gewerkt. De smeden gaan onder
meer ‘raajer optrekke’: een gloeiende

Gebiedsteams

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

19.00 uur

Smeden uit diverse delen van het land komen zondag 4 september naar Melderslo voor de jaarlijkse smedendag in Openluchtmuseum De Locht. Vijftien smeden tonen op het museumterrein hun vakmanschap op het
gebied van siersmeedwerk.

Kasteel Huys ter Horst is een bekend
en markant bouwwerk in kasteelpark
Ter Horst. Toch weten veel mensen uit
Horst en omstreken niet wat er binnen de muren van deze kasteelruïne te

17.30 uur

18.00 uur
09.30 uur
14.00 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur

Smedendag in De Locht

Venlo

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

De Schuilplaats
zondag

Apotheek Maasdorpen

11

zomerfinale.nl
De zondag wordt afgetrapt met de
traditionele Kindermarkt. Kinderen tot
en met 12 jaar mogen hier hun spulletjes verkopen. Onder de bezoekers
van de Kindermarkt wordt een televisie verloot. Op het Lambertusplein zijn
de Hôrster Böhmische met Tsjechische
volksmuziek te horen en ook rock
’n roll coverband Chantilly Lace. ’s
Middags wordt de Formule 1 van
Zandvoort live op groot scherm uitgezonden. Op zondag zijn de bands en
Formule 1 gratis toegankelijk.

Enkele leden van de Aldere Raod
namen deel aan het schieten van de
koningsvogel en de erelidvogel. Na
een spannende apotheose schoot

Aldere Raodslid Mat Thuijls met zijn
laatste schot de koningsvogel naar
beneden. Daarmee is hij de nieuwe
schutterskoning van Schutterij St. Jan.

Samen met koningin Marij staat hij dit
seizoen in het middelpunt.

12
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Week van Lezen en Schrijven
De Week van Lezen en Schrijven vindt plaats van donderdag 8 tot en met woensdag 14 september. Honderden
gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties vragen extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland.
BiblioNu en het Taalhuis zijn dinsdag
20 september aanwezig op de weekmarkt in Horst. Hier kan het spel De
Escape Koffer worden gespeeld. Er

wordt informatie gegeven over wat
BiblioNu en het Taalhuis doen om de
laaggeletterdheid te verminderen.
Burgemeester Kompier van Venray en

wethouder Martin Leenders sluiten
aan bij de taalles om extra aandacht
te besteden aan de actie tegen laaggeletterdheid.

Nieuw seizoen Jointoo
Vocalgroup Jointoo begint woensdag 7 september weer met de repetities. Voor komend najaar en winter is
een afwisselend programma met diverse optredens gepland.
Het eerste optreden van het nieuwe
seizoen is zondagmiddag 18 september om 13.00 uur: het Caratconcert
in Helmond. Daarna volgt zondag
20 november een optreden op het

Horster korenfestival ‘Horst Vol Koren’
in ‘t Gasthoês in Horst. Zaterdagavond
10 december is er in samenwerking
met diverse partners een kerstvoorstelling. Jointoo repeteert elke woens-

dag van 20.00 tot 22.00 uur, met
om 21.00 uur een korte pauze. Wie
belangstelling heeft om mee te doen
is na aanmelding via Jointoo@live.nl
van harte welkom.

Dirk Marcellis Tournament in Horst
Sportpark Ter Horst vormt zaterdag 3 september het decor voor het Dirk Marcellis Tournament, een internationaal jeugdvoetbaltoernooi voor spelers onder 10 jaar. De inmiddels 18e editie is onderdeel van de serie
Partnertoernooien van VVV-Venlo.
Om 09.15 uur vindt de opening plaats.
De halve finales worden gespeeld
om 15.15 uur. De aftrap van de finale
volgt om 16.30 uur. Aansluitend
rijkt Dirk Marcellis, voormalig speler van PSV, AZ, NAC en PEC Zwolle,
de prijzen uit. Marcellis is een kind

van de club Wittenhorst en van de
jeugd van toernooipartner VVVVenlo. Het deelnemersveld bestaat
uit Bayer 04 Leverkusen, Borussia
Mönchengladbach, Royal Antwerp,
Club Brugge, KAA Gent, KRC Genk, PSV,
Feyenoord, FC Utrecht, Sparta, Team

Horst aan de Maas en natuurlijk VVVVenlo. Gestreden wordt niet alleen om
de hoofdprijs maar ook om de NKS Fair
Play en de Jeu Sprengers Award voor
de beste speler. Het toernooi is live te
volgen via www.tournify.nl/live/dirkmarcellistournament2022

Het mooiste design komt uit Venlo
Leolux maakt de mooiste designmeubelen en exporteert ze wereldwijd.
Op bestelling, dus helemaal naar de wensen van de klant.
We groeien hard en hebben veel behoefte aan echte vakmensen. We zoeken onder meer:

Medewerker montage
Je produceert de kwaliteitsrompen voor onze meubelen uit houten delen en plaatmateriaal.

Medewerker voorbewerking
Onze rompen moeten het juiste schuimcomfort krijgen. En daar ga jij voor zorgen.

Operator stof/leersnijden (ploegendienst)
Mooie bekledingsmaterialen moeten met zorg worden gesneden. Ga jij onze machines bedienen?

Informatiemiddag over bijen
Imkervereniging Horst en omstreken zet zondag 4 september de
deuren van ’t Zoemhukske open voor bezoekers. Het praktijkcentrum
voor de bijenteelt is die dag van 14.00 tot 16.00 uur geopend.
Bezoekers krijgen informatie over
het leven van de honingbij en de
solitaire bij. Er wordt antwoord
gegeven op vragen als: wat hebben bijen nodig om te leven? Hoe
leven een hommel, een wesp en een
Europese Hoornaar? Wat is eigenlijk de Aziatische Hoornaar en hoe
creëer je een optimale leefomgeving voor bijen? Verder is er informatie verkrijgbaar over de cursussen

die op het programma staan zoals
korfvlechten en de basisprincipes
van het bijenhouden. Ook een wandeling door de drachtplantentuin
en het opdoen van ideeën voor de
eigen tuin of het balkon behoren tot
de mogelijkheden. Er is daarnaast
volop honing te koop uit de regio.
’t Zoemhukske bevindt zich aan de
Kasteellaan 3 in Horst.

Geen computerangst meer
BiblioNu begint donderdag 29 september in de bibliotheek Horst met
de cursus Digisterker. In drie bijeenkomsten leren de deelnemers stap
voor stap digitaal zaken te doen met de overheid.
Aan de orde komen onder meer het
gebruiken van DigiD en het raadplegen van de websites van de
Sociale Verzekeringsbank (SVB), de
Belastingdienst en de gemeente.
Ook de website MijnOverheid.nl
wordt besproken. Digisterker geeft
meer vertrouwen, waardoor de
drempelvrees verdwijnt. De cursusbijeenkomsten zijn op 29 september
en 6 en 13 oktober, telkens van 15.00

tot 17.00 uur in de Bibliotheek Horst.
Van de deelnemers wordt wel enige
kennis verwacht over het omgaan
met een computer. Voor wie die kennis nog niet heeft, is eerst de cursus
Klik&Tik aan te bevelen. Aanmelden
kan via de website www.biblionu.
nl via de knop activiteiten of telefonisch 0478 58 19 70. De cursus is gratis, alleen voor het cursusboek wordt
een vergoeding gevraagd.

Marion Steeghs opent
theaterseizoen Gasthoês
Marion Steeghs opent donderdag 8 september het theaterseizoen
2022-2023 van ’t Gasthoês met een intiem luisterconcert. De zangeres
uit America bracht in juni haar debuutalbum Nachtvogel uit. Deze
zomer heeft ze geschreven aan een verhaal rondom de liedjes.
Voor Steeghs wordt het optreden in
’t Gasthoês de eerste keer dat ze de
dialectliedjes in een echt concert laat
horen aan publiek. Haar nummers
bevatten persoonlijke teksten in het
Americaans dialect. De nummers op
haar debuutalbum Nachtvogel hebben alles te maken met het overwinnen van je onzekerheden, jezelf

laten zien in tekst en muziek, maar
Steeghs zingt ook over de regio
Horst aan de Maas.
Marion Steeghs staat donderdag
8 september samen met Egbert
Derix (Horst), Norbert Leurs (Venray)
en Ivo Rouschop (Tilburg) op het
podium. Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.gasthoes.nl

Medewerker bekledingmagazijn
De beheerders van onze stofvoorraad en ons legendarische Leolux-leer.

Coördinator inpakken
Omdat kwaliteitsproducten ook goed
verpakt moeten zijn voor transport.

Spuiter
Word jij onze specialist in het aanbrengen
van coatings in lak of poeder?

Event manager (1 oktober tot eind maart)
Ben jij de ervaren en doortastende regelaar die het organiseren
van onze beurzen en events tijdelijk op zich neemt?

Wij bieden:
Een goed marktconform salaris en flexibele werktijden, 24 vakantiedagen en een flink aantal ATV-dagen.
Leolux heeft een winstdelingsregeling en een goede reiskostenvergoeding woning-werk. Daarnaast kun je
sporten met korting en natuurlijk krijg je onze mooie Leolux-producten voor een extra interessante prijs.
Interesse?
Ga naar www.werkenbijleolux.nl en bekijk het
hele vacatureaanbod. Op de website kun je direct solliciteren.

Fietstocht door Lottum
De Rozenhof in Lottum organiseert zondag 4 september een fietstocht van ongeveer 35 kilometer. De route voert langs de mooiste
plekken en enkele bezienswaardigheden in en rondom Lottum.
De molen en enkele tuincentra zijn open voor bezoek.
De fietsroute is vanaf 10.00 uur gratis af te halen in de winkel van de
Rozenhof, Markt 2 in Lottum. Eindpunt
van de route is de Rozenhof, midden

in Lottum. Wie graag een lunchpakketje wil meenemen voor onderweg, kan dit tot vrijdag 2 september
bestellen via info@rozenhoflottum.nl

Tuinconcert Gé Titulaer
Aangemoedigd door het succes van vorig jaar geeft Gé Titulaer ook
dit jaar een tuinconcert. Zondag 4 september brengt hij samen met
pianist Paul Poulissen en gitarist Marcel Jansen een muzikale ode
aan Billy Joel en Elton John. Ook Suzan Spreeuwenberg neemt enkele
nummers voor haar rekening.
Het tuinconcert duurt van 14.00 tot
17.00 uur en vindt plaats aan de
Grubbenvorsterweg 34a in Lottum.

Reserveren kan via getitulaer@
live.nl Kijk voor meer informatie op
www.getitulaer.com

