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Horst aan de Maas

BuitenBingo
Bij het Huis van de Wijk in Horst vond zaterdag 25 juli een BuitenBingo voor de buurt plaats. Dit was de tweede zomeractiviteit van Werkgroep 11. De bingo vond buiten voor het
gebouw plaats. Volgens de organisatie werd er fanatiek om de prijzen gestreden. Werkgroep 11 hoopt met de zomeractiviteiten voor meer verbinding tussen de bewoners te zorgen.
/ Beeld: norbertuswijk.nl

Kermissen Horst aan de Maas mogen weer van start

Kermismeester: ‘Geen zuipfeesten, maar puur
plezier voor kinderen’
Gaan de kermissen nu door of niet? Met deze vraag worstelde de kermismeester van Horst aan de Maas de
afgelopen weken. Lei Smits regelt alles wat met attracties en kraampjes te maken heeft in deze gemeente.
“Het is een hectische tijd.”
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Het coronavirus zorgde voor veel roet
in het eten tijdens het organiseren
van de kermissen in Horst aan de
Maas. Althans, op werkgebied voor
kermismeester Lei Smits voor veel
stress, hectiek en geschakel. “Daar
was mijn vrouw de afgelopen weken
niet altijd blij mee”, bekent Smits
lachend. “Je bent constant bezig met
het te woord staan van de kermisexploitanten en hebt vaak iemand van
de gemeente aan de lijn. Je zet alles

op alles om de kermissen door te
laten gaan.”

wat meegemaakt”, zegt Smits. “En
dat zijn vooral negatieve momenten.
Voor veel kermisattractieuitbaters
staat het water zo hoog.” Smits wijst
Veel meegemaakt
met zijn vingers boven de spreekAls kermismeester ben je verantwoordelijke lippen. “Het is voor
woordelijke voor het reilen en zeilen
menig attractie- en kraamhouder vijf
tijdens de kermissen. “Dit kan gaan
voor twaalf.” Want het leven als kerover waar welke exploitant komt te
staan, maar ik ga ook in gesprek met misexploitant staat niet bekend als
hen als ze wensen hebben. Ze kunnen een vetpot. Al helemaal niet als je je
bij mij terecht voor technische zaken, werk niet meer kunt uitvoeren door
maar ook als ze even een ei kwijt wil- de maatregelen van het coronavirus.
len.” Het is dus belangrijk voor een
kermismeester om een goede band
te hebben met zijn exploitanten.
Lees verder op pagina 02
“Helaas hebben ze de laatste tijd heel
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Kermismeester: ‘Geen zuipfeesten, maar puur
plezier voor kinderen’
Daarom vertrokken verschillende
kermismensen op donderdag 11 juni
richting Den Haag om te protesteren. “En dat heeft gewerkt”, vervolgt
Smits. “Gelukkig maar, want anders
waren heel veel exploitanten failliet
gegaan. Normaal ben ik niet van protesteren, maar soms moet je brutaal
zijn, je mond opentrekken en met alle
man laten zien dat het zo echt niet
meer verder kan.”

Primeur
Een aantal kermissen mocht doorgaan
in Nederland en zo was Lottum de eerste kermis van Limburg dat haar gasten
mocht verwelkomen op zaterdag 4 juli.
America volgde de dag erna. “Beiden
zijn goed verlopen”, zegt Smits. “Op
beiden heb ik een rondje gedaan en de
exploitanten waren ongelofelijk blij dat
ze weer mochten beginnen. Dat is niet
in woorden uit te leggen.” In de buurgemeenten van Horst aan de Maas, Peel
en Maas en Venray, waren geen kermissen. Zo zou onder andere eigenlijk
de kermis in Panningen plaatsvinden.
Horst aan de Maas had een primeur

met Lottum. Maar hoe kan het dat in
deze gemeente de feesten wel konden doorgaan? “Dat hebben we puur te
danken aan het snel schakelwerk van
de gemeente Horst aan de Maas”, zegt
Smits. “Zij hebben alles op alles gezet
om het door te laten gaan. Dat verdient
zeker een pluim.”

Minder vernielingen
1,5 meter houden en minder plekken
in attracties is lastig, maar zo’n ‘coronakermis’ zorgt ook weer voor positieve effecten. “Eindelijk is het dan
kermis zoals hij altijd bedoeld is”, zegt
Smits blij. “Geen zuipfeesten, maar
puur plezier voor kinderen. Zo zijn er
ook minder vernielingen aan attracties en plantsoenen dan voorgaande
jaren. Daar word ik dan weer heel blij
van, net als de exploitanten. Eindelijk
mogen we weer en die blijdschap
bevestigt weer dat ik de mooiste baan
van Nederland heb.” De gemeente
maakte begin deze week bekend dat
de kermis in Horst niet doorgaat.
Tekst en beeld: Niels van Rens

Horst aan de Maas gaat voor één boom voor iedere inwoner
Gemeente Horst aan de Maas wil graag meedoen aan het bomenplan van provincie Limburg. Momenteel
inventariseert de gemeente om te komen tot een subsidieaanvraag.

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 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 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 g
 emeld. 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.

Eind vorig jaar presenteerde de provincie het plan om in Limburg 1,1 miljoen bomen te planten in de komende
acht jaar. Het betekent één boom voor
iedere Limburger, ruim 42.000 bomen
voor de gemeente Horst aan de Maas.
De provincie trok hiervoor als cofinan-

ciering 2 miljoen euro uit voor de eerste
500.000 bomen. De gemeenten moeten
met plannen komen en ook deels de
kosten betalen.
Wethouder Eric Beurskens van de
gemeente Horst aan de Maas: “Het 1
miljoen bomenplan van de provincie

kent een minimale aanvraag grens.
Daarmee komen allerlei losse initiatieven niet in aanmerking voor subsidie.
Om dit toch mogelijk te maken heeft
Landschap Horst aan de Maas geïnventariseerd en doet een gebundelde aanvraag namens meerdere initiatieven.
Afhankelijk van verkregen subsidies kan
het plan dan worden uitgerold.”
Daarom inventariseert de gemeente

om te komen tot een subsidieaanvraag.
“Het plan is waarschijnlijk in september
gereed”, zegt Beurskens. “Het gaat dan
vooral over herstel laanstructuren en
structuren in het buitengebied. Indien
de aanvraag wordt goedgekeurd gaan
we dan tot uitvoering over.”

Tekst: Niels van Rens

Dendronleerling wint
Franse opstel
wedstrijd
Dirk Schreurs uit Horst won
onlangs de eerste prijs in het
Concours Visions d’Europe.
Dit is een opstelwedstrijd
waaraan jaarlijkse
250 l eerlingen van de bovenbouw meedoen.
De wedstrijd is bedoeld voor
leerlingen van het voortgezet
onderwijs die Frans in hun vakkenpakket hebben. De deelnemers dienen een verhaal te
schrijven met een thema dat
verband houdt met Europa. Op
advies van zijn lerares Daniëlla
van der Steen heeft de Dendronleerling meegedaan aan de
wedstrijd. Dirk won de hoofdprijs
met een verhaal over wat voor
hem de betekenis is van de EU.
In verband met corona won hij in
plaats van een stageweek naar
Montpellier, een cadeaubon. Ook
de prijsuitreiking in Den Haag
kon daardoor niet doorgaan.
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Zuilen in de Peel Meijl III en IV

Bijzondere Romeinse vondsten
De nieuwe wandelroute Wegh van Meijl op Seven (WvMoS) door de
Peel wordt op zondag 11 oktober officieel geopend. De route loopt van
Meijel tot Sevenum en bestaat uit tien ‘Meijlen’, die gemarkeerd worden door tien basaltzuilen. In de serie ‘Zuilen in de Peel’ neemt de
HALLO je samen met historicus Huub Kluijtmans alvast mee in de
geschiedenis van de Peel in een voorproefje van de route. In deze
aflevering: de derde en de vierde Meijl.
De derde Meijl van de WvMoS
bedraagt een wandelafstand van
1.800 meter vanaf de tweede basaltzuil nabij de Kwakvors en de Scherliet
in Grashoek, over de Marisberg
naar de derde basaltzuil aan de
Ontginningsweg. “De derde Meijl
zit vol bijzondere verhalen”, aldus
Huub. De meeste verhalen stammen
uit de Romeinse tijd, maar meteen
in het begin van deze Meijl wordt
aandacht besteed aan een recentere
gebeurtenis. Via een kleine omweg
loopt de route langs het vliegtuigmonument. “Het is een aandenken
aan de Engelse Lancaster die hier in
de Tweede Wereldoorlog, op 15 juni
1943 neerstortte. De zevenkoppige
bemanning liet hierbij het leven.”

Bijzondere vondst
Na een korte stop bij het monument,
loopt de route verder door het bosgebied van de Marisberg. De Marisberg
is de eerste van een hele reeks
natuurlijke hoogtes aan de oostkant
van de Peelmoerassen. Door deze
hoogtes werd vroeger de natuurlijke
waterafvoer van het oppervlakte
water uit het Peelgebied nagenoeg
geheel afsloten. De hoog gelegen
Marisberg loopt met een droge uitloper tot diep in de Peelmoerassen.
“De enige droge toegang tot de
moerassen”, vertelt Huub. “Aan het

eind van deze uitloper werd in 1910
met het turfgraven een bijzondere
vondst gedaan. Turfgravers stuitten
toen tijdens hun werkzaamheden op
de resten van een Romeinse officier
die hier samen met zijn paard en zijn
schildknaap hier hun einde vonden.
Deze Romeinse officier moet via de
Marisberg op deze onmogelijke plek
in het moeras terechtgekomen zijn.”
Eenmaal aan de Ontginningsweg
staat bij het monument van de familie Drissen de derde basaltzuil. “Dit
is een heel bijzondere plek”, aldus
Huub. “Hier heeft de familie Drissen
hun familiebegraafplaatsje ingericht.
Toen ik hun vroeg of Meijlsteen III
hier mocht staan was hun antwoord
eenduidig: ‘Natuurlijk mag dat, zet
die steen er maar bij.’”

Urnenscherven
De vierde Meijl loopt vanaf de
Marisberg via het centrum van
Grashoek naar Meijlsteen IV op de
Houwenberg. Deze Meijl bedraagt
2.153 meter. Huub: “De Houwenberg
is een verlengstuk van de Marisberg
en hier zijn veel archeologische vondsten gedaan. Niet voor
niets heeft de Houwenberg een
beschermde archeologische status.”
Zo werden er in de afgelopen jaren
veel urnenscherven en Romeinse
munten gevonden. Ook kwamen er

Romeinse gebruiksvoorwerpen, zoals
een mes, een bijl en enkele wrijfschalen uit de grond.
Al deze vondsten bewijzen dat de
Houwenberg in de Romeinse periode al intensief werd bewoond. Deze
bewoning heeft te maken met de
gunstige ligging van de Houwenberg.
“Het was een uitgebreid jacht- en
visgebied uit en ten zuiden van de
Houwenberg lag vruchtbare grond

om voedsel op te verbouwen.
Vanuit de bronnen van de Groote
Molenbeek kwelde vers en fris water
op”, zegt Huub. “Deze gunstige
omstandigheden zorgden ervoor
dat er zich hier een paar duizend
jaren geleden al mensen vestigden.”
Hij voegt toe: “Zeer waarschijnlijk
hebben de mensen die hier toen
woonden ook contact gehad met de
Romeinse officier en de schildknaap

waarvan de resten met turfgraven in
de Peel gevonden zijn.”
De vierde Meijl eindigt midden op
de Houwenberg, bij zuil IV. Deze zuil
vormt het begin van de vijfde Meijl
richting de Vliegert en de Schatberg.
Daarover in de volgende aflevering
meer.

Tekst: Aniek van den Brandt

Inbraak bij OJC Canix en MFC De Smetenhof in Lottum
Bij OJC Canix en MFC De Smetenhof in Lottum is op donderdag 23 juli ingebroken. Op beide locaties is geld
gestolen. Verdere sporen van inbraak zijn niet zichtbaar.
Het was even schrikken voor Canixvoorzitter Luuk van Deelen. Hij kreeg
donderdag een telefoontje of hij
direct naar OJC Canix kon komen.
“De Smetenhof belde me en vertelde

dat er was ingebroken in de soos.
Alleen één geldkluis was opengebroken”, vertelt Van Deelen. “Dat is
gebeurd met ons eigen gereedschap.
De inbrekers hebben dus geweten

waar wij ons gereedschap opbergen. Gelukkig viel de schade mee.
Zo’n 200 á 300 euro is meegenomen.”
Ook bij MFC De Smetenhof werd
ingebroken. “Daar is de kassa leeg-

gehaald”, zegt Van Deelen. “Ik weet
verder niet hoe groot de schade is.”
Inmiddels is er aangifte gedaan bij de
politie en een aantal agenten is langs
geweest om de inbraak te onderzoeken. “Het gekke is dat de politie
geen inbraaksporen heeft gevonden.
We weten dus niet hoe ze zijn binnen

gekomen. Het onderzoek loopt nog.”
Het is voor De Smetenhof en Canix
extra pech in deze tijden van corona.
“We zijn hartstikke blij dat we eindelijk open mogen en dan gebeurt er dit.
Het is niet te geloven.”

journalist

Tekst: Niels van Rens

Wij zoeken een fulltime

kempencreeert.nl/vacature

m/v
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Dubbel geluk!

Loe

Lynn en Tijn



Geboren op 24 juli 2020
Trotse familie
Loes Heger en Mart Mulders
Fem, Cas en Juul
Jacob Poelsweg 36, 5966 RB America

Ózze Lottumse rots in de branding is neet mier..
Op vrijdag 24 juli 2020
overleed in de leeftijd van 73 jaar

Harsveldt
19 juli 2020
Zoën van Dewy Harsveldt
En brurke van Kes Harsveldt
Hackfoirtstraat 19
5975 XN Sevenum

Wij willen
iedereen bedanken
voor de vele felicitaties,
kaarten en bloemen
voor ons 60-jarig huwelijk.

Wim en Nelly
Jeurissen-Keijsers

Jos Bos
leeve mins van

Wil Bos - Hermkes
leeve pap, schoënvader en trotse opa van
v

Vincent en Çigdem
Mert, Helin

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

Op 31 juli 2020
zijn onze ouders

Piet en Els
van Vegchelvan de Water
50 jaar getrouwd
Pap en mam
van harte gefeliciteerd
met deze mijlpaal!
Nico & Nicole
Rob & Anke
Irma & Marcel
en de kleinkinderen

Evelyn en Pascal
Juul, Job
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Bryan en Fleur
Roos, Fenna

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen en
afvoeren. Hagen snoeien: of inkorten of
er uit. Werk opgeruimd afleveren.
Regio Horst-Venray info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Familie Bos
Familie Hermkes
Narcissenstraat 20
5971 AR Grubbenvorst

Bent u op zoek naar een
kapster aan huis?
Bel of app Gewoén Eef - 06 43 92 10 27.

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Jos.
Helaas is dat door de huidige omstandigheden niet mogelijk
en nemen we in besloten kring afscheid.

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

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

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Ook plan voor levensloopsbestendige woningen

Lottum krijgt 35 koopwoningen erbij op Horsterdijk
na initiatief jongeren
Het College van B&W heeft besloten ongeveer 35 koopwoningen toe te voegen in Lottum. Dit plan is
ontstaan na een oproep van een aantal jongeren uit Lottum.
Een jaar geleden besloot het college
nog in de kern Lottum geen gronden
voor woningbouw te verwerven en
nieuwe woningbouw toe te voegen. Toch besloot het college dit jaar
anders. Na een dorpsbijeenkomst in
Lottum in februari komt het college
daarop terug. “Tijdens deze avond
was meteen te merken dat deze
groep, van ongeveer 25 jongeren,
interesse had om te blijven wonen in
eigen dorp”, vertelt wethouder Rudy
Tegels van de gemeente Horst aan de
Maas. “Ze willen actief, zelf bouwen
en dat maakt mij alleen maar enthou-

siast. Het is fantastisch als jongeren
zelf op mij afstappen en met ideeën
komen.” Tegels roept ook andere
jongeren in Horst aan de Maas op om
met dit soort initiatieven te komen.
“Er is gewoon een grote vraag naar
woningen. We willen de komende
jaren volop inzetten op het bouwen
van kavels, dat heeft onze eerste prioriteit. Wel bouwen we naar behoefte,
dus jongeren, en ook o
 uderen, mogen
mij altijd uitnodigen.”

Levensloopbestendige woningen
Er worden ongeveer 35 woningen

bij de locatie Horsterdijk gerea
liseerd. Maar er is nog plek voor
meer woningen, zegt Tegels.
“Ook zijn we bezig met plannen
voor levensloopbestendige woningen voor de ouderen in Lottum.
Het plan is om deze bij de ‘jongeren
woningen’ toe te voegen en zo
wordt het één nieuwe wijk. Binnen
kort wordt er een specialeinfoavond georganiseerd door Dorpsraad
Lottum. Wanneer is nog niet bekend,
de dorpsraad is nu aan zet.” Het
gebied waar gebouwd wordt valt
binnen de bebouwde komgrens. De

planvorming en bestemmingswijziging voor deze woningen voor de
jongeren wordt na de zomer opgestart en waarschijnlijk eind 2021 in
uitvoering gebracht.

We willen de komende
jaren volop inzetten
op het bouwen van
woningen, dat heeft
onze prioriteit

Tekst: Niels van Rens

Binnenkijken bij...

Column

Bijzonder
Als er een woord is dat ik de
laatste tijd veel gebruikt heb, is
het wel ‘bijzonder’. De laatste
maanden spelen zich dingen op
een heel andere manier af dan
gewoonlijk.
Op een bijzondere manier hebben
we de examens moeten organiseren in het mbo en vmbo. Het is
ons allemaal gelukt. Complimenten
voor zowel docenten als studenten die ieder op hun manier er
het beste van hebben gemaakt.
Het resultaat doet niet onder voor
andere jaren. Gewoon goed. Niks
aan af te doen. Gewoon alles moeten doen voor een mbo-diploma.
Daar mag je trots op zijn.
Bijzonder was ook de diploma-uitreiking in kleine groepen met mentor en mentorgroep. Voor het vmbo
konden toch nog de galakleren
uit de kast. Het was mooi, klein,
intiem en een waardig afscheid
van een mooie tijd op school. Klaar
voor de volgende stap in ieders
leer-loopbaan. Jammer dat we het
niet samen konden vieren, maar
dat doen we volgend jaar met een
terugkomdag met een feestelijke
afsluiting. Wat in het vat zit verzuurt niet. Van deze bijzondere
manier van afscheid hebben we
ook veel geleerd en nemen we
dingen mee naar volgende schooljaar.
Ook bijzonder was het heel snel
invoeren van leren op afstand.
Van alles op afstand, naar halve
groepen vmbo op school en mbo
gedeeltelijk we kregen het allemaal voor elkaar, organisatorisch
en logistiek. Na de zomervakantie mag het vmbo weer met hele
groepen opstarten. Het mbo, ook
al ben je nog geen 18, gewoon
op 1,5 meter. Dus starten zij in
halve groepen. Ook heel bijzonder, maar oké wij passen ons wel
aan. Flexibel zijn. Hopelijk houdt
iedereen zich de komende tijd aan
de corona-afspraken. Anders zie
ik het nog gebeuren dat we weer
terug naar af gaan in verband met
besmettingsrisico’s.
Na al deze bijzondere gebeurtenissen hoop ik dat iedereen een
bijzonder goede vakantie heeft en
even bij kan komen van al deze bijzondere ervaringen van de laatste
tijd. Zodat we na de vakantie weer
de energie hebben om een heleboel nieuwe bijzondere ervaringen
aan te kunnen gaan.
Marlies Scheres, adjunct directeur
Citaverde College Hegelsom

3007 \ enzo

05

Geplukt

Ankie Kunzler Horst
De 29-jarige Horsterse is altijd bezig met muziek. Op het werk of thuis, altijd staat er muziek aan.
Daarnaast kijkt de kersverse moeder graag een filmpje met haar man Ruud. Deze week wordt Ankie
Kunzler uit Horst geplukt.

Ankie’s muziekverleden. “Mijn hele
jeugd was ik al bezig met muziek.
Dat uitte zich sterk in mijn middelbare schoolperiode. Ik viel nogal op.
Ik ging gekleed als gothic, had pikzwarte haren, droeg legerkisten,
had altijd opvallende make-up op, en
op z’n tijd droeg ik een lange, sierlijke
jurk. Ik heb destijds ook stiekem een
neuspiercing laten zetten, waar mijn
moeder in eerste instantie niet zo blij
mee was. Uiteindelijk bekende ze dat
de piercing mij best goed stond.” Maar
Ankie was geen echte rebel. “Nee, ik
was niet zo’n type dat overal tegenaan
schopte. Ik ben altijd goed opgevoed,
met normen en waarden. Ik was die
ene lieve leerling die het met iedereen wel goed kon vinden.”

Honderden vragen

Een geboortebord, gehuil van een
baby en een klein ‘megje’. Het is
het eerste wat je opvalt bij binnen
komst in het huisje van Ankie
Kunzler in Horst. ‘Guusje’ staat met
koeienletters op het bord geschreven. Ruud, de man van Ankie, doet
open. Aan tafel, in de woonkamer,
zit Ankie met Guusje. “Acht weken
oud is ze”, zegt de trotse moeder.
“Zal ik Guusje even in de ‘bench’
leggen”, grapt Ruud. “Tja, Ruud
noemt het bedje van Guusje altijd
de bench”, zegt Ankie lachend.
“Het is geen hond.”

Kriebelen
Het stel woont nu al een tijdje in
Horst. “Eerst woonde ik in Venray en
Utrecht, maar toch wilde ik hierheen
verhuizen. Ik heb geen moment spijt
gehad. Het is hier in Horst gemoedelijk
en ik heb het echt naar mijn zin.” In de
periode voor Horst, had Ankie een
stekkie in Utrecht. “De stad, ja dat was
wel wat anders. Ik heb eigenlijk nooit
wat met de stad gehad, een dorp als
Horst is veel beter voor mij. Ik zou nog
voor geen miljoen terugverhuizen naar
Utrecht”, zegt ze stellig. In Utrecht studeerde ze aan de Hogeschool voor de

Kunsten (HKU). “Daarvoor heb ik drie
jaar Sociaal Pedagogisch Werk gedaan.
Een ontzettend mooie opleiding hoor,
maar uiteindelijk was het niets voor
mij.” Na een korte, zelfbenoemde
midlifecrisis, waar ze een tijdje werkte
bij muziekwinkelketen Van Leest en in
een frietzaak, besloot ze toch een hele
andere richting in te gaan. “Ik hou
heel er van sociaal werk, maar iets
anders kriebelde. Ik ben altijd heel
veel bezig geweest met muziek, dus ik
besloot voor de HKU te gaan.”
De keuze viel op Muziekmanagement.
Niet de meest onlogische richting, na

Op de HKU liep Ankie stage bij poppodium De Bosuil in Weert. “Uiteindelijk
mocht ik daar ook beginnen als vaste
werknemer.” Want de avond toen
Ankie haar diploma in ontvangst
mocht nemen, werd ze gebeld door
het poppodium uit Weert. “Of ik meer
voor hen wilde doen, uiteraard.”
Momenteel werkt ze nog steeds bij
De Bosuil. “Op de marketingafdeling.
Ik zorg voor de advertenties, monteren
van video’s en houd me bezig met het
online ticketsysteem.” Met het laatste
was ze de afgelopen tijd veel bezig.
Het coronavirus zorgde voor een heel
ander werk dan Ankie gewend was.
“Ik moest constant met onze klanten,
die tickets hadden gekocht, contact
houden. We kregen honderden vragen
op ons afgevuurd wat er nu met hun
ticket en geld gebeurde. Een hectische
tijd en toen ging ik opeens met
zwangerschapsverlof.” Geluk bij een
ongeluk? “Ja en nee”, geeft Ankie toe.
“Sinds het coronavirus is het anders
in de muziekwereld. Die stress heb ik
grotendeels ontlopen. Maar het is ook
niet fijn om met verlof te gaan in deze
periode, al geloof ik dat het allemaal
wel goedkomt, hoor.”

Filmsmaken verschillen
In haar vrije tijd is ze veel bezig met
muziek. Vinyl luisteren en op z’n tijd
een concert of festival bezoeken.

“Daar kan ik heel erg van genieten.
Geen grote, commerciële festivals als
Pinkpop, maar kleine en oprechte.
Ik houd ervan als de artiesten en
bezoekers in elkaar opgaan, dat kan
vaak alleen maar in kleine concert
zalen.” Een andere hobby van Ankie
is films en series kijken. Dat moet ook
wel als je getrouwd bent met documentairemaker Ruud Lenssen. “Ik heb
nu 1.480 films gekeken volgens filmwebsite MovieMeter. Ruud daarentegen 3.620, dus valt het bij mij wel
mee”, zegt ze lachend. “Ruud houdt
heel erg van Arthouse en experimentele films. Ik kijk graag mee, maar
hou op z’n tijd ook wel van een zo’n
slechte romantische comedy met bijvoorbeeld The Rock. Lekker verstand
op nul en genieten. Meestal kijk ik die
als Ruud niet thuis is, want deze films
zijn voor hem echt ‘not done’.”

Brian Wilson
Verder zet Ankie zich in voor het
Zomerparkfeest in Venlo. Daar werkt
ze vooral backstage en heeft ze
haar ‘eigen’ podium genaamd het
Vriendenpodium. Ze regelt voor de
artiesten de hotels en de eisenlijst. “Zo
heb ik door de jaren heen een aantal gekke dingen gezien. Ik moest
voor een artiest bepaalde sokken
kopen of gewichten. Het raarste wat ik
moest halen, waren Pokémonkaarten.
Waarom, vraag ik mij dan af. Het grappigste was een keer bij een artiest die
allerlei artikelen wilde van de zanger
Brian Wilson. Ik heb toen de hele ontvangstkamer volgehangen met spullen
van Brian Wilson. Dan wil ik nog eens
creatief zijn en heb ik een poster opgehangen van Bryan Griffin van de tv-serie
Family Guy en een foto van de film Cast
Away waarin hoofdpersoon Chuck zijn
bal Wilson noemt. Dat kon deze artiest
wel waarderen.” Toekomstplannen
heeft Ankie niet. “Ik ben nu helemaal
tevreden”, zegt ze. “Wat in het leven
heb je nog meer nodig? Ik heb een
leuke man, een fantastische baan, onze
lieve hond Charlie en een prachtige
dochter. Als mijn hele leven zo blijft,
dan teken ik daar meteen voor.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

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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Parket even anders...
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Schoolstraat 55, Panningen
Bel 06 51 53 70 38

www.robiyo.nl
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15-vragen aan

Ciel Engels Sevenum
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik was niet echt van de trends
volgen. Als ik een trend volgde, dan
was dat pas als het al voorbij was.
Maar dan denk ik loomen.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik heb niet echt een herinnering
die mij kippenvel bezorgt. Als ik er
een zou moeten kiezen, was het
die keer dat wij in Oostenrijk waren
en er heel slecht weer was. Toen
waren alle straten volgelopen en
afgesloten.

Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit foto’s weggooien.
Foto’s zijn mooie herinneringen en
kun je ook aan andere mensen laten
zien. Met foto’s kun je altijd terug
kijken naar die herinneringen.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies dat ik heb
gekregen, was dat je niet verder
moet gaan dan dat je zelf kan. Dus je
moet niet meer doen dan dat jij
aankunt. Meerdere mensen hebben
mij dit als advies meegegeven.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Ik zou graag mee willen spelen in
James Bond. Ik houd namelijk zelf
wel veel van actiefilms. En dat lijkt
mij ook heel erg leuk om echt cool te
doen in een film.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Een roadtrip naar Amerika. Ik heb
daar enorm leuke herinneringen aan
samen met mijn familie. Dus dat zou
ik wel nog opnieuw willen doen.

Wat zou de beste uitvinding zijn?

Naam
Ciel Engels
Leeftijd
14 jaar
Woonplaats Sevenum
School
De Wijnberg
Venlo

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een wereldreis willen
maken, omdat ik heel erg houd van
reizen. Ik ben heel erg benieuwd om
mee te maken hoe het in andere
landen is, bijvoorbeeld met de
cultuur.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou graag nog willen leren om
dingen los te laten, want loslaten is
iets dat moeilijker is dan dat ik zelf
denk. En soms is het ook wel heel
erg vermoeiend.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik het liefste
buiten. Ik was altijd buiten.
Als iemand mij kwijt was, konden ze
me ook echt altijd buiten vinden.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag gedachten willen
kunnen lezen, omdat je dan weet
hoe mensen zich echt voelen en wat
zij denken. Zo kan je mensen daar
ook mee helpen en weet je altijd de
waarheid.

Wat was je eerste gedachte
toen je vanmorgen opstond?
Mijn eerste gedachte vanmorgen
was dat ik mijn kamer een beetje
moest gaan opruimen, omdat
de poetsvrouw zou komen.

En als zij komt dan moet het
opgeruimd zijn anders kan zij niet
door.

Als je ervoor kon kiezen om
voor altijd één bepaalde
leeftijd te hebben, welke zou
dat dan zijn?
Ik zou graag 18 jaar willen blijven.
Dan mag je drinken en autorijden.
Dan ben je volwassen. Dus je mag
dan gewoon alles, maar je blijft
wel gewoon jong.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Wat ik nog in mijn leven zou willen
doen, is denk ik met spulletjes zoals
kleding, schoolspullen, schriften en
knutselspullen naar Afrika reizen
en dat dan allemaal aan de arme
kinderen geven.

Ik denk een bepaalde mantel
die je kan opdoen zodat je zelf
verdwijnt. Dan kan je met dingen
meekijken. Net zoals in Harry
Potter. Dan is hij bij Hagrid en
kan hij een mantel over zichzelf
heen doen zodat hij verdwijnt en
onzichtbaar wordt. Maar hij is er
dan wel nog en kan meekijken en
luisteren.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik denk in Indonesië. Dat land
spreekt mij heel erg aan door de
cultuur en het land zelf. Ik vind het
ook een heel mooi land.

Met spulletjes naar
Afrika reizen en dat
dan allemaal aan de
arme kinderen geven

Hoi

Column

Als muziek
in de oren
Het overkomt me steeds vaker
dat een goed lied me kippenvel
bezorgt. Waar vroeger zelfs
mijn favoriete nummers mij
moeilijk roerden, lijkt het nu
erg makkelijk voor een nummer
dat ik zelden beluister om mij
op de een of andere manier te
raken. Wie weet wat het is?
De melodie, een mooi stuk
gitaar of de tekst, er moet toch
iets zijn dat sommige nummers
een magisch gevoel geeft?
Het kan niet alleen bij de muziek
liggen. Iedereen vindt namelijk iets
anders leuk. Er worden en zijn talloze nutteloze discussies gevoerd
over wat nou precies goede muziek
is, over of een genre beter is dan
een ander. Het feit blijft dat de
een warmloopt voor een plaat van
Coldplay en de ander zijn hart juist
sneller voelt gaan kloppen door
een track van Boef. Over smaak
valt tenslotte niet te twisten.
Twee jaar geleden toen ik op
vakantie ging naar de Verenigde
Staten, heb ik voor het eerst een
eigen playlist aangemaakt. Daar
was namelijk dat jaar YouTube
Music uitgebracht terwijl deze service in Europa nog niet beschikbaar
was. Ik heb deze playlist de hele
vakantie laten spelen en ik denk
dat ik op deze vakantie, of moet ik
zeggen na deze vakantie, heb ontdekt waarom sommige nummers
in staat zijn zo’n sterk gevoel op te
wekken.
Het is namelijk niet alleen het
nummer dat het luisteren zo leuk
maakt, maar ook de herinnering
die aan het nummer vastzit. Een
hoop nummers roepen, ondanks
dat ik ze zelden beluister, een hoop
leuke herinneringen naar boven.
Verschillende fases en gebeurtenissen in leven associeer ik met verschillende nummers.
Zo is AC/DC voor mij onlosmakelijk
verbonden met de autoritjes
door de witte Alpen op weg naar
onze wintersportbestemming
en kan ik bij het horen van
het nummer ‘Vlammen’ van
Mr. Polska niet anders dan denken
aan de vele uren die mijn broer
en ik als 9-jarigen aan diverse
Habbo-namaak hotels hebben
gespendeerd. Het is misschien wat
vroeg om nostalgisch te worden,
maar het klinkt me als muziek
in de oren.

Tekst: Jélena Bours
Teun
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Meldpunt Signaal

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 28 juli.

Ervaringsverhaal van een
buurvrouw
“Ik had mijn buurvrouw al een tijdje niet gezien. De gordijnen in haar huis waren veelal
gesloten en ik had haar twee keer vanuit mijn slaapkamerraam in haar badjas op de veranda
een sigaret zien roken. We hadden niet veel contact met haar, maar toch begon ik me zorgen
om haar te maken.

De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Rijbewijzen
tijdelijk langer geldig

Ik besloot om te bellen met Meldpunt Signaal.

Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om je rijbewijs op

De telefoniste die ik sprak luisterde aandachtig

tijd te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen

naar mijn verhaal. ‘Weet je buurvrouw dat je je

rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn.

zorgen om haar maakt?’, werd me vervolgens
gevraagd. Hierop kreeg ik het advies om aan
te bellen bij de buurvrouw en te vragen hoe het
met haar ging. Het bleek gelukkig dat de situatie anders was dan ik had gedacht.

Bel 24/7
(mag anoniem)

0900-0116
Bij spoed: 112

Lees het hele verhaal hier: https://meldpuntsig-

Is je rijbewijs verlopen sinds 1 februari

Er zijn voorwaarden:

2020? Of verloopt je rijbewijs vóór

• De regeling geldt niet voor rijbewijzen

31 augustus 2020? Je rijbewijs is dan

die zijn ingevorderd of geschorst.

7 maanden langer geldig. De 7 maanden

Bijvoorbeeld na een ernstige

gaan in vanaf de datum dat je rijbewijs

verkeersovertreding of alcoholgebruik

naal.nl/ervaringsverhaal-van-een-buurvrouw/

verloopt. Je blijft verzekerd en krijgt

Meldpunt Signaal is 24/7 bereikbaar voor

geen boete voor je verlopen rijbewijs.

in het verkeer.
• Een verlopen rijbewijs geldt niet als

iedereen die zich zorgen maakt om een ander.

identiﬁcatiemiddel, behalve voor

Je krijgt iemand aan de lijn met veel kennis en

gezondheidszorg of hulp.

ervaring in het werkveld. Meldpunt Signaal is te
Wil je je rijbewijs toch verlengen?

bereiken via 0900-0116 (mag anoniem).

Dat kan natuurlijk. Kijk dan op
www.horstaandemaas.nl/rijbewijs.

September-kermis Horst
gaat niet door

Hier staat wat je moet meenemen voor
jouw aanvraag. Meer informatie over de
regeling vind je op RDW.nl.

De kermis in Horst in september gaat niet door. Dit heeft burgemeester Palmen besloten
nadat er overleg is geweest met het Centrum Management en Buro de Kermisgids en
alternatieven bekeken zijn.
1,5 meter

ook gekeken naar alternatieven. Maar deze

De reden is dat het centrum niet geschikt is

bleken niet aantrekkelijk te zijn. Vandaar dat

voor een kermis in corona-tijd. De kermis-

de burgemeester deze week besloten heeft

toestellen en terrassen nemen zodanig veel

om de najaarskermis in Horst centrum niet

ruimte in dat de 1,5 meter afstandsregel niet

door te laten gaan.

gehandhaafd kan worden door de bezoekers. Tot dit besluit komt de burgemeester

Andere kermissen in Horst aan de Maas

na overleg met de horeca en het Centrum

Er zijn nog geen besluiten genomen over

Management waar o.a. horeca en winkeliers

de andere kermissen die deze zomer en het

in vertegenwoordigd zijn.

najaar gepland staan. Daarover zijn en gaan
we in gesprek met de betrokken partijen.

Alternatieven

We bekijken per situatie wat er mogelijk is.

Samen met het Centrum Management is er

Commissie bezwaren
en klachten

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).
America

St. Lambertusplein 9

Rector de Fauwestraat 26

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 11 augus-

Lorbaan tegenover nr. 9

Bergsteeg ong.

Sevenum

tus 2020 in de Raadzaal bij elkaar voor 2 hoorzittingen.

Broekhuizen

Herstraat 39

Perceel Z 167

Sef van Megenlaan 17

Leertouwerstraat 22

Ulfterhoek 28

Hoorzitting om 18.30 uur

Horst (ingang via hoofdingang). Vanwege

Broekhuizenvorst

Venloseweg 34

Steeg 75

Bezwaar tegen de weigering van een ingediend

coronamaatregelen is een maximum aantal

Maasstraat 2 a

Kronenberg

Midden Peelweg 7

correctieverzoek ex. Artikel 2.58 wet BRP.

van 30 personen toegestaan in de raadzaal.

Hegelsom

Schorfvenweg 3

Most 2

Wij vragen u zich aan te melden als u bij

Kogelstraat 70

Simonsstraat 5a

Krouwelstraat ong.

Hoorzitting om 19.15 uur

een hoorzitting aanwezig wilt zijn. Dit kan tot

Hagelkruisweg 50

Lottum

Horst aan de Maas

Bezwaren (11) tegen het verleende verkeers-

uiterlijk vrijdag 7 augustus door een mail te

Horst

Zandterweg 14

PFAS (water)bodemkwa-

besluit knippen van de weg Donkerhofsteeg in

sturen naar: gemeente@horstaandemaas.nl.

Noordsingel 10 a

Meerlo

Kasteellaan 1

Julianastraat ong.

Voor meer informatie kunt u contact

Patronaat 13c

Meterik

Coronamaatregelen

opnemen met de secretaris van de com-

Van Bronckhorststraat 50

Crommentuijnstraat ong. sec-

De commissie brengt advies uit over te nemen

missie, mevr. A. Schatorje-Linders, tel.

Kranestraat 50

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

077 - 477 97 77.

Expeditiestraat 6

Tienray.

liteitskaart Plangebied

tie M perc. 3197 Meterik
Smitsstraat ong. Meterik

vindt plaats in het gemeentehuis van

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

Ooijen-Wanssum
Opgelegde last onder dwang-

077 - 477 9777

som Kievitweg ongenummerd Kronenberg
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CDA Horst aan de Maas

Schouders eronder

We moeten zorgen voor de leefbaarheid in de kleine kernen, lees je
regelmatig. Maar wat betekent leefbaarheid eigenlijk? Dat een gebied,
dorp of wijk aantrekkelijk is om te wonen en of te werken. De leefbaarheid van kleine kernen in stand houden gaat niet vanzelf. Daar moet
hard voor gewerkt worden.
Een school, een supermarkt, een
café, sportclubs en gezondheidszorg zijn zomaar een aantal zaken
die belangrijk zijn voor de leefbaarheid. Dat het moeilijk is om dat
wat we hebben in stand te houden heeft ‘t Laefhoes in America

SP Horst aan de Maas

onlangs gemerkt. ‘t Laefhoes is een
centrum voor zorg en welzijn waar
diverse professionele zorgaanbieders zorg verlenen aan de bewoners van America en omstreken.
Tevens wordt er onderdak geboden
aan diverse vrijwilligers initiatieven.

leefbaarheid en handhaving. Die
staan in verschillende wijken onder
druk, hetgeen erkend wordt door de
wethouder. Een betere verdeling en
uitbreiding van het aantal sociale
huurwoningen moet hier uitkomst
gaan bieden. Dit in combinatie
met leefbaarheidsprojecten en

VVD Horst aan de Maas

handhaving van zaken die niet
deugen. Dit gaat veel geld kosten.
Maar de kosten gaan voor de
baten uit. Bepaalde wijken hebben
hun aandeel inmiddels meer dan
geleverd. Het wordt nu tijd dat
sterkere schouders deze lasten ook
gaan voelen.

Concluderend zien we dat inwoners
vaker op moeten draaien voor de
financiële problemen en dat de ambitiehonger van dit college nog niet
gestild is. Op deze voet verder gaan
lost de problemen niet op. De SP
begrijpt niet waarom dit college niet
meer en sneller snijdt in haar eigen
ambities en vergoedingen. Juist nu
zouden we de prestigeprojecten
moeten stoppen en moeten investeren in de kernen. Als we hiermee

gezondheid en de deelname in de
maatschappij middels goede sportclubs en cultuur kunnen bevorderen,
dan zetten we in ieder geval een
stap in de goede richting.
Linksaf voor alle bewoners van Horst
aan de Maas en dus niet via Afslag10
voor slechts 10 procent van de
bevolking.

Frenk Peeters, raadslid

Sonja van Giersbergen

Los problemen op, óók in kleine kernen

Horst aan de Maas is méér dan alleen Horst. En het contact met de
gemeente moet beter. Op beide punten, door ons herhaaldelijk aangegeven, is het de laatste tijd opnieuw weer pijnlijk duidelijk geworden
dat het college tekortschiet.
In Broekhuizenvorst is een aantal jaar geleden gewerkt aan een
stuk weg. Niets mis mee natuurlijk,
ware het niet dat een aantal buurtbewoners meteen na deze werkzaamheden flinke trillingen in haar
huis kon waarnemen, met schade
tot gevolg. Na een aantal klach-

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

ten is een gedeelte van deze weg
opnieuw geasfalteerd, maar zonder
het gewenste resultaat. Trillingen zijn
er nog steeds en de schade aan de
huizen neemt ook nog toe.
Na nog een aantal klachten, waarop
sommige bewoners helemaal geen
reactie ontvingen, is besloten een

paar meter opnieuw te asfalteren.
Dit gaat echter niets oplossen, want
klachten van buurtbewoners gaan
verder dan die paar meter. Als de
bewoners een structurele oplossing opperen krijgen ze te horen dat
daar geen geld voor is. Logisch, want
dat geld gaat naar dure projecten in
Horst, zoals naar ’t Gasthoes.
Op deze manier laat het college
mensen dubbel in de steek. Enerzijds
komt er geen oplossing voor het
probleem en ook geen compensatie

(“bewijs maar dat de schade van de
trillingen komt”). Anderzijds wil het
college ook nog de OZB verhogen,
waardoor meer belasting betaald
moet worden voor al die dure projecten in Horst. Dit college wil vooral
stemmen winnen, maar geen problemen oplossen. Het wordt tijd voor
Gewoon. Doen.

Tom Obers

Van een nood een deugd maken

Afgelopen jaar hebben we op verschillende manieren stilgestaan bij de bevrijding van Nederland, 75 jaar
geleden.
De verschillende activiteiten in onze
gemeente maakten veel los bij mijn
dochters dus wij hadden het plan
opgevat om met de trein af te reizen
naar Berlijn. Een bezoek brengen
aan de stad die nog veel zichtbare
herinneringen heeft aan de Tweede
Wereldoorlog.
Het gaat toch even anders lopen

de komende drie jaar weer sluitend.
Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk de inwoners gezondheidszorg
(leefbaarheid) in het dorp vinden. En
wat een steun in de rug voor al die
vrijwilligers die hier mee bezig zijn.
Op dit moment ligt de focus op het
vinden van nieuwe huurders voor de
vrijgekomen ruimtes. Door samen de
schouders eronder te zetten komen
we heel eind.

Sociale zaken

Er zijn binnen de jeugdzorg grote zorgen, maar de wethouder heeft steeds beloofd dat niemand buiten de
boot zal vallen. We wachten op de voorstellen, maar voor de SP staat vast dat zoveel mogelijk van elke
euro uit de begroting van het sociaal domein ook daadwerkelijk aan directe zorg besteed moet worden.
Een ander zorgenkind is de NLW. De
SP is trots op de mensen die daar
werken. Zij hebben een zinvolle taak
en geven zo zelf structuur aan hun
leven. Wij pleiten voor behoud van
de NLW en het bieden van sociaalmaatschappelijke werkgelegenheid.
Onze aandacht gaat ook uit naar

Doordat het aantal huurders minder
werd en er door corona niets georganiseerd kon worden kwam de
toch al krappe exploitatie nog meer
onderdruk te staan. Om deze zorg- en
welzijnsvoorziening voor America te
behouden moest er iets gebeuren.
Het bestuur heeft het dorp gevraagd
om te hulp te schieten. De reacties
hebben alle verwachtingen overtroffen, vele donaties stroomden binnen. Hierdoor is, onder de huidige
omstandigheden, de exploitatie voor

want er is veel onzekerheid, is het
verstandig om drukke plekken in een
ander land op te zoeken? Iedereen
moet die keuze zelf maken maar
neem bij de keuze al het moois in
onze eigen regio mee. Wij blijven
in Nederland en kiezen voor een
combinatie van de Limburgse heuvels, de Hollandse kust en de Noord-

Limburgse gezelligheid. In Horst aan
de Maas zijn verschillende musea
die op uw bezoek zitten te wachten. Het is te combineren met een
fiets- of wandeltocht door onze
prachtige bossen zoals de Schaak,
’t Schuitwater of de route langs de
Maas dankzij de ontwikkelingen in
het gebied Ooijen. Daarna kunt u

genieten van lunch of diner bij een
van de vele horeca-ondernemers die
voor u klaar staan.
Kortom, genieten kan misschien
wel het beste in eigen land of eigen
regio. Het kan ook onze ogen openen
en ons laten zien wat we allemaal
hebben te verliezen. Wat voor
impact heeft de wens naar steeds
meer op ons landschap en op onze
omgeving? In de raadsvergadering
praten we voortdurend over plannen

in onze gemeente maar bekijken
we de omgeving wel goed genoeg?
Of bepaalt de waan van de dag
onze blik op ons landschap en onze
omgeving? Ik ga over deze vragen
nadenken, antwoorden zoeken en
hopelijk jullie meningen horen.
Ondertussen ga ik genieten in Horst
aan de Maas.

Maarten Voesten
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik houd mij nog aan de anderhalvemeterregel
Het coronavirus houdt ons nu al een tijdje in z’n greep. We hebben allemaal de gevolgen moeten ervaren waaronder één van de maatregelen: de
anderhalvemeterregel. Momenteel lijkt het virus zich weer sneller te verspreiden. Volgens het RIVM komt dat onder andere omdat mensen zich
steeds minder aan de anderhalvemeterregel houden.
Verjaardagen, kleine feestjes en mensen
gaan weer langzaam vanuit thuis naar op
de zaak werken. Het wordt weer steeds
normaler om elkaar te zien. Het lijkt in de
praktijk steeds lastiger om ons aan die
anderhalvemeterregel te houden. Volgens
de wereldgezondheidsorganisatie WHO is de
pandemie nog lang niet voorbij. Het aantal
besmettingen neemt toe. Horeca, theaters

en andere sectoren moeten dan ook 1,5 meter
naleven. Je ziet dat dit steeds minder gebeurt.
De anderhalvemeterregel vervaagt een beetje. Dat
is ook te zien op verjaardagen. Vaak wordt onderling
gevraagd: ‘Vind je het oké als ik je kus?’. Ook onder
vriendengroepen worden de regels, vooral bij
jongeren, minder gehandhaafd.
De vraag is of iedereen zich nog wel aan deze regel
houdt. Mensen spreken elkaar ook minder vaak

erop aan. Het coronavirus leek een aantal weken
geleden ook steeds minder voor te komen. De kans
was dus kleiner om besmet te raken. Logisch
toch dat je dan minder rekening houdt met de
anderhalvemeterregel. Wat is de kans nu dat het
wordt overgedragen?
Ik houd mij nog aan de anderhalvemeterregel.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 30

Cameratoezicht op het Lambertusplein is noodzakelijk
Een groot gedeelte van de stemmers op de poll van vorige week was het eens met de stelling dat er cameratoezicht nodig is op het Lambertusplein
in Horst. Dat het onderwerp in de gemeente leeft, was wel duidelijk te zien aan het aantal stemmers. Meer dan 450 mensen stemden op de poll.
Veel mensen lieten hun ongenoegen horen
over de vernielingen aan de nieuwe geplaatste
Greenpoints op het plein aan de Lambertuskerk.
De vraag of cameratoezicht nodig is, is volgens
de meerderheid van de stemmers makkelijk
beantwoord: ja. 84 procent vindt cameratoezicht noodzakelijk om vernielingen als die van
de Greenpoints te voorkomen. Daarentegen

zegt 16 procent het niet eens te zijn met de stelling. Zij zijn bang dat hun privacy verloren gaat.
Nicky Cornel-van Asten ziet niets in cameratoezicht:
“Je kunt er amper iets mee, de privacy gaat zo ook
naar klote. Niet dat vandalen van privacy mogen genieten, maar het winkelend publiek wel.”
Maar een groot merendeel van de stemmers zegt
‘ja’ tegen camera’s. “Veiligheid is belangrijker dan

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Horst Rondom industrieterrein

schending van privacy”, zegt Arjanne van der Meer.
“Als je niets uitvreet, word je privacy niet geschonden. Als je wel wat uitspookt, dan is privacy niet
geldig. Je vraagt er dan zelf om in de schijnwerpers
te komen staan.” Een aantal stemmers hoopt dat het
om een eenmalige actie gaat en dat zo toezicht niet
nodig is. Inmiddels heeft de dader zich ook gemeld
bij de gemeente.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
ja
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
Jaarrond aardappelen te koop!
Makkelijk afhalen dmv zelfbediening.
Bosstraat 63, Hegelsom.

‘Fysieke of psychische klachten?’
Voetreflexpraktijk Sandra Poels,
info@sandrapoels.nl, 06 15 49 09 26.

Aardbeienplanten groenteplanten
wintergroene leibomen
vaste planten heesters bomen
scherpe prijzen
www.plantencentrumvandenbeuken
Meterik, Sint Jansstraat 43 prei pl.

Voor frambozen, perziken, snoep- en
soeptomaten, snijbonen, paprika,
komkommers enz. naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kopeg spitmachine bloter weidesleep
schudder hark maaier mesttank kipper
tractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.

Grubbenvorst Rondom Californischeweg

Brandt los!

Column

Foutjes
In een van mijn laatste
artikelen voor de HALLO
waren per ongeluk wat taalen tikfoutjes geslopen.
Dat zag ik pas achteraf, toen
de krant al gedrukt was en
bij heel Horst aan de Maas op
de deurmat lag.
En tja, daar baalde ik flink van,
want dat kan dus eigenlijk niet,
fouten maken als journalist.
Teksten moeten foutloos zijn en
verkeerde lettertjes, onjuiste
woorden en foute zinnen
mogen niet aan de eindredactie
ontsnappen. Aangezien ik mijn
eigen artikel blijkbaar niet zo
goed na had gekeken, stonden
er wel nog wat fouten in. Stom.
Fouten zijn menselijk, dat weet
ik. Niet voor niets wordt er hard
gewerkt aan robotjournalisten,
die voorgeprogrammeerd zijn
met vaste zinnen en structuren
en op basis daarvan een verhaal
maken. In hun verhalen zijn
ze 100 procent objectief en
blijven ze puur en alleen bij de
feiten, zoals dat officieel hoort
in de journalistiek (al is dat in
de praktijk onmogelijk). Robots
zullen nooit hun eigen mening
door laten schemeren of hun
emoties over iets of iemand
uiten in een artikel. En, ook
niet onbelangrijk, ze schrijven
volledig foutloos.
En toch kunnen we blij zijn dat
er nog mensen op de redactie
van de krant zitten om de
verhalen van Horst aan de Maas
op papier te zetten. Zo houden
we de verhalen persoonlijk
en menselijk. Dat er dan af en
toe wat foutjes in de teksten
sluipen, dat nemen we dan
maar voor lief. Al balen we er
wel enorm van, nemen we ons
voor om dit nooit meer te laten
gebeuren en hopen we heel
hard dat heel Horst aan de Maas
er gewoon overheen leest.
Fingers crossed!

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl

> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese

Persoonlijke
verhalen

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aniek
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Apollo Open Toernooi
Tennisvereniging Apollo ‘69 uit Sevenum organiseert van zondag 23 tot en met
zondag 30 augustus een open tennistoernooi. Het toernooi vindt plaats op de tennisvelden van Apollo ‘69.
Aan het Apollo Open Toernooi kunnen leden
van Apolloa ‘69 meedoen evenals spelers
van andere tennisverenigingen. Tijdens het

toernooi worden de RIVM-richtlijnen gehanteerd. Inschrijven kan tot en met woensdag
12 augustus via toernooi.nl of tvapollo69.nl

Keepers 2 Daagse in Sevenum
Op het terrein van Sparta ’18 in Sevenum vinden op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus de Keepers 2 Daagse plaats.
Tijdens de tweedaagse kunnen keepers
en keepsters oefenen op hun voetwerk,
coördinatie, tactisch inzicht en behendigheid.
Ook worden er wedstrijdsituaties getraind.
Daarnaast is er een demonstratie van een
regionale topkeeper. Aan het einde van

Winnaars onderlinge
biljartcompetitie De Torrekoel
Biljartclub De Torrekoel uit Kronenberg organiseert elk jaar een onderlinge competitie.
Deze is verdeeld in twee speelrondes. In het seizoen 2018-2019 is er voor het eerst gestreden voor de wisselbeker. Onlangs werden de winnaars bekendgemaakt. Op de eerste
plek eindigde Leo Vissers. Tweede werd Hay Sijbers en derde Chris Sijbers. Tijdens de
algemene ledenvergadering werd de wisselbeker met bijbehorende trofee uitgereikt.

de Keepers 2 Daagse krijgen de deelnemers
een gadget en certificaat en worden de
prijzen uitgereikt, waaronder de Keeper
van de 2 Daagse-bokaal. Inschrijven kan via
www.challenge-arena.nl

Golfevenement voor singles
SingleGolfers.nl organiseert op zondag 16 augustus een golfwedstrijd op golfbaan de
Golfhorst in America. Het evenement is speciaal voor singles en sportsingles.
De bedoeling is dat de deelnemers elkaar
ontmoeten tijdens het golfevenement.
Daarna is verder contact mogelijk. Het single
golfevenement begint om 11.00 in het
clubhuis van De Golfhorst. De wedstrijd start

om 12.00 uur. Alle single golfers, ongeacht
leeftijd en handicap, zijn welkom bij het
evenement. Voor meer informatie, kijk dan
op w ww.singlegolfers.nl

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

KitchenAid
cadeau*
*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Apotheek
10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
077 398 54 54
v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Grubbenvorst

Apotheek Maasdorpen

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Meerlo

donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

do
30
07
vr
31
07
zo
02
08

(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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

De Wieënhof 1
5802 EZ Venray
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

Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tijd: 10.00 uur
Locatie: centrum Horst

Papi Chulo
Tijd: 19.00 uur
Locatie: 60Seven Sevenum

Kasteel bewoond
Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Kasteel Huys ter Horst Horst

Optreden Anderkovver
Tijd: 16.00-21.00 uur
Locatie: 60Seven Sevenum

Huisartsenpost
Venlo

Zomermarkt

do
06
08

Zomermarkt
Tijd: 10.00 uur
Locatie: centrum Horst

Dutch Open Eventing 2020

Openstelling Huys ter Horst
Kasteel Huys ter Horst is zondag 2 augustus geopend
voor publiek. Bezoekers kunnen, na reservering,
van 13.00 tot 16.00 uur een kijkje nemen in het kasteel
in Horst.
Tijdens deze openstelling is het kasteel voor één dag
weer bewoond. Personen van lang vervlogen tijden
zullen deze dag het kasteel ‘bemannen’. Aan de hand
van QR-codes kunnen bezoekers een rondgang maken.
Tijdens de openstelling worden de RIVM-richtlijnen in acht
genomen. Het terrein is niet overal goed begaanbaar,
bezoekers wordt bezocht daar rekening mee te houden.
Reserveren is verplicht. Dat kan via
reserveringen@kasteelhuysterhorst.nl

Nominaties juli
fotowedstrijd Grutteveld
Stichting Vrienden van ’t Grutte Veld organiseert in
de maanden juni, juli en augustus een fotowedstrijd
met als thema ‘Kiêk es in ’t Grutteveld?’. De jury
bekijkt de ingezonden foto’s en kiest iedere maand
drie genomineerden. Eind september wordt uit de
gekozen foto’s de winnende foto gekozen voor de
juryprijs.

(t/m 10 augustus)
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen
Kronenberg

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip
naar redactie@hallohorstaandemaas.nl

In juli ontving Stichting Vrienden van het Grutteveld
53 inzendingen van 17 fotografen. Uit die ontvangen
foto’s nomineert de jury de bijdragen van Maria Janssen,
Jaer Mertens en Truus Smets. Een belangrijk criterium voor
de jury is de verbinding met het veld, waarbij ‘een andere
kijk’ op dat veld haar aanspreekt. Foto’s voor de maand
augustus kunnen worden ingestuurd tot 28 augustus via
vrienden@grutteveld.nl Kijk voor meer informatie en de
genomineerde foto’s op www.grutteveld.nl

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Tandarts

kerkdienst
kerkdienst

Spoedgevallendienst

31 juli t/m 02 augustus

De Schuilplaats
zondag

Agenda t/m 6 augustus 2020
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10.00
14.30

Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

03 t/m 06 augustus
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen
Industriestraat 11, Horst
Raadhuisplein 2, Meerlo
Postbaan 14a, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 19 42 26 21

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Wij zijn in de bouw vak geopend
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Jij maakt ‘m super
De keuken
Trend
van 2020

Southampton

Compleet met koelkast, oven met magnetronfunctie, inductiekookplaat, afzuigkap,

vaatwasser, spoelbak en werkblad.
compleet uitgerust met
o.a. apparatuur van ETNA met
5 jaar apparatuur-garantie.

5.999,compleet met
apparatuur

Altijd direct de beste
prijs voor jouw keuken
✓ Gratis keukenadvies
✓ 3D-keukenontwerp
✓ Virtual Reality presentatie

Maak een afspraak voor een veilig en persoonlijk advies
www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

HORST

8,

3

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

elke zondag geopend

