Uw foto op de

HALLO kalender 2021?
Stuur deze met naam en adresgegevens naar
adverteren@kempencreeert.nl
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400 kilometer rondom
Limburg in één dag
Emiel en Ruud Zanders, Noël Knops, Marco Janssen en William Martens (niet op de foto) uit Hegelsom fietsen op zaterdag 5 september in één dag 400 kilometer rondom de provincie
Limburg. Met deze tocht willen ze geld ophalen voor Stichting Wensambulance Limburg en proberen ze de naamsbekendheid van deze stichting te vergroten. Lees verder op pagina 05

Verwarring over verplaatsing

Toch nog september-kermis op Evenemententerrein in Horst
De kermis in Horst gaat toch door in september. Donderdag 30 juli heeft onder andere burgemeester Ryan
Palmen besloten in een spoedoverleg om de kermis door te laten gaan op het Evenemententerrein in de
Kasteelse Bossen in Horst.
Kermisexploitant Toon Paashuis
was bij het gesprek: “Het plan
is nu om de gehele kermis zoals
hij gewoonlijk wordt gehou
den te verplaatsen naar het
Evenemententerrein. Daar ben
ik heel blij mee.”
Het enige minpunt volgens bur
gemeester Ryan Palmen was de
afstand tot het centrum van Horst.
“Afstand of niet, ik vind het hart
stikke fijn dat de kermis toch door
gaat. Zo kan ik mijn attracties toch
draaiende houden.”

Horecaplein
De bedoeling is om alle attracties
en kraampjes te verplaatsen naar
het Evenemententerrein. “De kermis
wordt opgebouwd in een U-vorm”,
legt burgemeester Ryan Palmen
uit. “In het midden maken we een
horecaplein. Alle kermisexploitan
ten die eigenlijk in het centrum
van Horst zouden staan, zijn ook
welkom in de Kasteelse Bossen.”
Het is nog niet bekend wie voor de
drank gaat zorgen op het horeca
plein. “Mijn voorkeur gaat uit naar

een samenwerking met alle horecaexploitanten uit Horst, dat ze geza
menlijk onder één naam werken.
Als dat niet mogelijk is, kijken we
naar een andere oplossing.”
Het is nog de vraag of er op het
pop-up horecaplein alcohol wordt
geschonken. “Dat is namelijk een
lastig punt bij het aanvragen van
dit evenement bij de veiligheidsre
gio”, zegt Palmen. “Dit evenement
is puur voor kinderen en gezinnen.
Waarom zouden we dan alcohol
schenken?”

Verwarring
De kermis moet namelijk wel goed
gekeurd worden door de veiligheids
regio. Daarover hoopt de gemeente
binnen twee weken meer te vertel
len. “Helemaal zeker is de kermis
nog niet, maar de vooruitzichten
zijn heel positief”, aldus Palmen.
Op sociale media wordt wisselval
lig op het nieuws gereageerd. De
meesten zijn blij dat de kermis in
Horst doorgaat, toch is een enkeling
een beetje verward. De gemeente
Horst aan de Maas bracht eerder
het nieuws de september-kermis in
het centrum van Horst af te gelas
ten. Een paar dagen later bleek het
evenement toch door te gaan op het

Evenemententerrein. “Dat hebben
we niet heel lekker gecommuni
ceerd”, geeft Palmen toe. “Misschien
hadden we moeten brengen dat er
nog een alternatief was, buiten het
centrum van Horst.”

Voorkeur gaat uit naar
een samenwerking met
alle horeca-exploitanten

Tekst: Niels van Rens
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Horst aan de Maas braafste jongetje van de klas?

Geen coronawaarschuwingen uitgegeven
Gemeente Horst aan de Maas heeft geen waarschuwingen uitgedeeld bij overtredingen van de coronamaatregelen. Dat blijkt uit cijfers van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Er zijn wel
drie boetes uitgedeeld. Over de hele regio gezien heeft Horst aan de Maas veruit de minste aantekeningen gehad.
De cijfers van de Veiligheidsregio
komen uit een rapport over de aanpak
van de coronacrisis tot 1 juli. Bij het
zien van alle cijfers (waarschuwingen
en boetes) van de vijftien gemeentes
die binnen de veiligheidsregio val
len, is vooral het verschil in het aantal
waarschuwingen opvallend. Peel en
Maas heeft met 217 waarschuwingen
het hoogste aantal van de hele regio.
Bergen staat op plek 2 met 184 waar
schuwingen. Daarna volgt Roermond
met 62 waarschuwingen. Venlo gaat op
kop met het aantal uitgedeelde corona
boetes. Daar werden 222 boetes uitge
deeld en 27 waarschuwingen gegeven.
Horst aan de Maas heeft geen waar
schuwingen uitgedeeld en drie boetes.
Ryan Palmen, burgemeester van de
gemeente Horst aan de Maas, verklaart

de cijfers. “Dat wij weinig waarschu
wingen en boetes uitdelen, heeft twee
oorzaken”, legt Palmen uit. “Ons beleid
is niet om mensen snel te bekeuren
op wat ze fout doen. Dat is niet onze
manier, want boetes uitdelen zorgt
er volgens ons niet voor dat het pro
bleem wordt opgelost. We spreken onze
inwoners aan op hun gedrag. Als er
dan niet geluisterd wordt, zijn we wel
genoodzaakt om harder op te treden.
Dat betekent dat we sneller iemand op
hun slecht gedrag aanspreken en dus
geen boete uitschrijven of een melding
maken van een waarschuwing.”

Laagdrempelig beleid
Palmen noemt het coronabeleid in
Horst aan de Maas ‘laagdrempelig’.
Het is volgens hem voor elke gemeente

een keuze hoe streng wordt opge
treden. Is Horst aan de Maas dan het
braafste jongetje van de klas?
“Nee”, zegt hij desgevraagd. “Maar het
past niet bij Horst aan de Maas als we
ontzettend streng handhaven. Ik ben
ervan overtuigd dat als we onze inwo
ners op slecht gedrag aanspreken dat
voldoende is.” Toch zijn de verschillen
fors in vergelijking met andere gemeen
ten. Peel en Maas gaf 217 waarschu
wingen en de andere buurgemeente
Venray 57 stuks. “Misschien hebben wij
net zoveel waarschuwingen afgegeven,
maar niet opgeschreven”, zegt Palmen.
“Iedere gemeente gaat daar anders
mee om.”
Volgens de burgemeester zijn er geen
gekke dingen gebeurd tijdens de afge
lopen maanden. “We hebben gelukkig

ook niets vernomen van illegale feest
jes. Maar ik ben niet stom en naïef.
Zulke feesten zijn vast hier georgani
seerd. Als we signalen horen van een
illegaal feest, dan grijpen we meteen
in.” Zo noemt Palmen wel een voor
beeld van een illegale straatrace.
“Daar hebben we toen ingegrepen en
dat is allemaal goed verlopen.” Ook op
de terrassen moet de anderhalveme
terregel gehandhaafd worden. Niet alle
horecaondernemers houden zich aan
deze regel, weet Palmen. “Het is uit
eindelijk aan de horeca-exploitant om
ervoor te zorgen dat de gezondheid van
hun gasten wordt gewaarborgd. Als we
merken dat een exploitant zich hier niet
voldoende aan houdt zijn we genood
zaakt om in te grijpen.” Ook dan volgt
er eerst een ‘waarschuwing’. Zo schetst

Palmen een voorbeeld bij een hore
cazaak in Horst. “Vrijdag 24 juli is een
aantal boa’s langs geweest omdat we
signalen vernamen dat in De Lange
feesten werden gevierd waarbij niet
voldoende aan de anderhalvemeter
regel werd gehouden. In een gesprek
met de eigenaar is duidelijk gemaakt
dat dit niet de bedoeling is. Het blijft
nu bij een waarschuwing, maar mocht
dit nogmaals gebeuren, dan ben ik
genoodzaakt om de horecazaak op slot
te doen.”
Volgens Palmen werkt een laagdrempe
lig beleid het beste. “We spreken onze
inwoners en ondernemers aan op hun
overtredingen. Ik hoop dat ze dan zelf
de conclusie trekken dat ze fout zitten.”
Tekst: Niels van Rens

Internationale Transgenderrechtendag

Andrea onderging transitie van man naar vrouw
Andrea Appeldoorn uit Lottum onderging sinds 2012 haar transitie van man naar vrouw. Inmiddels mag ze zich
vol trots een dame noemen. Vrijdag 7 augustus is het Internationale Transgenderrechtendag en komt Andrea
op voor alle transgenders in Nederland, ze doet haar verhaal.
Van Nederland wordt vaak gezegd
dat het een open land is. Hier kan en
mag veel en iedereen mag zijn wie

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

hij of zij is. Ook mensen binnen de
LGBTQ-groepering zijn in Nederland
vrij en mogen houden van wie ze
willen. Toch is het nog niet helemaal
‘normaal’, zegt Andrea Appeldoorn
uit Lottum. “We zeggen allemaal
wel dat we het oké vinden als twee
mannen hand in hand over straat
lopen of als je een transgender pas
seert, toch blijft het nog voor veel
mensen gek. We zijn er nog lang
niet.”

Normaal?

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Andrea onderging een groot deel
van haar leven vol emoties en aan
passingen. Ze is genderdysfoor,
de Lottumse is altijd diep onge
lukkig geweest over haar biologi
sche geslacht. Daarom onderging
Andrea meerdere operaties en mag
zich inmiddels een vrouw noe
men. Het is voor haar belangrijk om
hierover te praten. “Internationale
Transgenderrechtendag is een spe
ciale dag om aandacht te schenken
aan transgenders, maar eigenlijk
moet die er altijd zijn. Het moet
gewoon normaal zijn en dat is het
nog steeds niet. Er wordt gelukkig
wel meer over gepraat.”

Aanlevertijden (uiterlijk)

Geen vleugels

Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Andrea was vanaf de begin jaren
90 depressief en ze voelde zich
doodongelukkig. “Ik kreeg ook

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

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.

nog eens een zwaar hartinfarct en
het scheelde niet veel of ik was er
geweest. Het ging slecht met mij
en ik wist dat ik het roer om moest
gooien. De gevoelens die ik had,
hield ik lang voor mijzelf en dat
was niet goed. Ik heb het verteld
aan mijn partner Marian en samen
probeerden we er een weg in te
vinden. Ik had een afkeer aan het
zaakje daar onderin, maar ik dacht:
dat hoort gewoon bij me. Ik wist
ook niet eens dat het bestond dat
je je meer een vrouw voelde dan
een man. Het is alsof je wilt vlie
gen. Dat kan niet, want je hebt geen
vleugels. Datzelfde gold voor mij,
ik voelde mij een vrouw, maar daar
onderin zat toch iets anders dan een
vagina.” Andrea bleef met zichzelf
worstelen, totdat het internet kwam
en ze zaken begon op te zoeken.
“Ik kwam bij een gespecialiseerde
psycholoog terecht en die heeft mij
enorm geholpen.”
Dat betekende niet dat Andrea,
toen André, zich goed in haar vel
voelde. “Nee, ik heb tweemaal een
suïcidepoging gedaan, daar heb ik
nu spijt van. Ik zat zo aan de bodem
van de put, ik was echt ongelukkig.”
Maar Marian en Andrea’s kinde
ren hielpen haar er weer bovenop.
“Ik ben zo ontzettend blij dat ze me
hebben gesteund. Het is maar de
vraag als je zoiets bekendmaakt,

wat dat doet met anderen. Maar ik
dacht: doe dit voor jezelf.”

Mooi
Nu gaat het heel goed met Andrea.
“Ik moet nog één gezichtsoperatie
doen. Daar sta ik al twee jaar voor in
de wachtrij. Ik heb het wel gehad met
al die operaties. Als ik deze heb gehad
sluit ik een hele zware periode af en
daar ben ik wel aan toe.” Als ze terug

kijkt is ze heel blij hoe het nu met haar
gaat. “Daarom is het belangrijk dat over
dit onderwerp wordt gepraat. Het is
nog steeds niet normaal in deze wereld
om je anders te voelen dan je zou moe
ten. Kijk naar mij, ik ben nu eindelijk
mezelf. Ik ben van binnen en van bui
ten een mooier mens geworden.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

Drenkeling gevonden in waterplas De Schatberg
De hulpdiensten werden op zaterdag 1 augustus gealarmeerd voor een persoon te water in recreatieplas De Schatberg in Sevenum. De drenkeling
is op woensdagmiddag rond 12.30 uur gevonden.
Het zou gaan om een Poolse man.
Toen de melding werd gemaakt, was
de man al twee uur vermist. De poli
tie, ambulance en brandweer kwa

men met meerdere eenheden ter
plaatse. Ook een traumahelikopter
werd ingezet. De brandweer heeft de
plas afgezocht met een sonarboot,

het oppervlaktereddingsteam en
duikers. De politie kan nog niet met
zekerheid zeggen dat de drenkeling
ook de Poolse man is die vermist is.

Eerst moet de identiteit worden vast
gesteld, maar de politie gaat er wel
vanuit dat het de Poolse man is.
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Hét podium van de Nederlandse rozensector

Rozenhof breidt uit en wordt twee keer zo groot
De Rozenhof in Lottum gaat uitbreiden. De rozentuin wil in 2022 met 8.500 vierkante meter groeien en
daarmee wordt het twee keer zo groot. Voorzitter Jan Thielen wil met De Rozenhof hét podium zijn van de
Nederlandse rozensector.

Ander groen
De bedoeling is dat De Rozenhof 85
are (8.500 vierkante meter) erbij krijgt.
“We worden twee keer zo groot”,
zegt Thielen trots. “Dat doet je als
voorzitter heel goed om te zeggen.”
Het ‘nieuwe’ land dat De Rozenhof
aan haar grondgebied mag toevoe
gen, komt van het naastgelegen kas
teel Borggraaf. “We gaan deze grond
pachten. We hebben met de kasteel
heer enkele avonden overleg gehad.
Eén van de belangrijke punten was dat
ons nieuw gebied niet alleen opgevuld
moest worden met rozen, maar met
ander groen. Willen we De Rozenhof
uitbreiden, dan zijn bomen, struiken
en planten ook belangrijk. Er komt dan
veel meer diversiteit.”

Oude kasteelpoort

Plannen genoeg, dat is duidelijk
na een kopje koffie bij voorzitter
Jan Thielen. De onlangs
gepensioneerde Lottumer verblijft
het liefst elke dag in De Rozenhof.
“Lekker ‘knommelen’ in de tuin is

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

?

! NIEUW
€ 79,VERRASSINGSTOCHT
Inbegrepen: koffie met zomers gebakje,
rondleiding, koffietafel, ’s middags
2 bezoeken, diner, 2 consumpties
Vertrekdata: 11 en 21 augustus,
2 en 22 september, 9 en 20 oktober
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R DAGTOCHT

het lekkerste wat er is”, zegt hij.
“Ik ben onlangs gepensioneerd,
maar vervelen doe ik mij niet.
De Rozenhof is een soort tweede
thuis, mijn extra achtertuin.”
Uitbreidingsideeën heeft Thielen

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

€ 89,-

MOEZEL-COCHEM

Inbegrepen: koffie met gebak, lunch,
boottocht, diner, 2 consumpties
Vertrekdata: 13 en 26 augustus,
10 en 29 september, 14 oktober

!
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altijd gehad voor de rozentuin van
Lottum. “Het vergt veel tijd en
energie om deze ideeën waar te
maken”, vervolgt hij. “Toch is de
kogel eindelijk door de kerk en
mogen we beginnen.”

!

NET IETS MEE
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BIESBOSCH

ZEELAND EN
ZEEHONDENSAFARI

Inbegrepen: koffie met bolus,
museumbezoek, zeehondensafari,
koffietafel, diner, 2 consumpties
Vertrekdata: 8 en 24 september

!
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€ 89,-

Inbegrepen: koffie met gebak, entree
& presentatie, lunch, rondvaart, diner,
2 consumpties
Vertrekdata: 19 augustus,
3 en 22 september

€ 79,-

BAD MÜNSTEREIFEL

Inbegrepen: koffie en vlaai,
gidsbegeleiding, lunch, diner,
2 consumpties
Vertrekdata: 20 augustus,
8 en 23 september, 15 oktober

Rozenfeest
Deze nieuwe tuin zorgt ervoor dat
De Rozenhof dus flink groeit. “Het is
belangrijk dat het nieuwe gebied
een onderhoudsvriendelijk karak
ter krijgt. Een tuin heeft aandacht
nodig en die geven onze vrijwilli
gers. We hopen dat het onderhoud
allemaal te doen is voor onze tachtig
vrijwilligers. Nieuwe aanwas is dus
altijd welkom.” Naast uitbreiding van
de tuinen, wil De Rozenhof ook graag
een Rozenfeest organiseren. “Niet te
verwarren met Het Rozenfestival,
wat we jaren hebben georganiseerd.
Dit keer wordt het echt een feest,
geen langdurig festival.” Hoe en wat
is nog niet duidelijk, maar volgens
Thielen moet het in 2022 plaats
vinden, naast de opening van het
nieuwe gebied. “Uiteindelijk willen
we hét podium zijn van de rozen
sector in Nederland. Dat is een heel
mooi streven voor de toekomst.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

! ! NNIEIEUUWW
€ 89,POLDERTOCHT EN
ORCHIDEEËNHOEVE
Inbegrepen: koffie met gebak, rondrit,
koffietafel, entree Orchideeënhoeve,
diner, 2 consumpties
Vertrekdata: 11 en 27 augustus,
11 en 30 september, 15 oktober

R DAGTOCHT
GHIEL

EN

DEAL

€ 89,-

Het ontwerp, gemaakt door ont
werp- en adviesorganisatie Arcadis,
is inmiddels klaar. Thielen staat te
popelen om te beginnen. “Laten we
maar zo snel mogelijk van start gaan.
Twee grote grasvelden zijn er al en
tussen deze velden in ligt een kleine
gracht. Onze nieuwe visjes wonen al
in het grachtje. We hebben van de
kasteelheer een speciale, oude kas
teelpoort gekregen. Deze gaan we in
het nieuwe gebied plaatsen en komt

tegenover de andere kasteelpoort te
liggen. Zo krijg je een soort visueel
weggetje van de ene naar de andere
kasteelpoort. Dat wordt prachtig.”
Over de gracht komen twee brugge
tjes voor de bezoekers.

€ 75,-

RONDJE ZUID-LIMBURG

Inbegrepen: koffie met vlaai, entree
Wilhelminatoren, lunch, rondrit olv gids,
handijsje, diner, 2 consumpties
Vertrekdata: 12 en 28 augustus,
15 september

€ 39,-

GHIEL

EN

GHIEL

DEAL

€ 39,-

ZIERIKZEE EN DOMBURG

HEIMBACH EN MONSCHAU

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 18 augustus,
4 en 23 september

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 11 en 21 augustus,
17 september, 6 oktober

EN

DEAL

€ 39,-

VOLENDAM EN
ZAANSE SCHANS
Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 14 en 25 augustus,
9 september
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Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dankbaar voor alles wat hij voor
ons betekend heeft en terugkijkend
op zo veel fijne herinneringen,
hebben wij met veel verdriet
afscheid moeten nemen van onze
pap, mijn zoon, onze broer, en oom

Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde, ben je
moedig en rustig heengegaan. In liefde los gelaten, mijn
allerliefste man en onze lieve vader en schoonvader

Ico Scheffer
echtgenoot van

Cathy Scheffer-van Rhee
Hij overleed in de leeftijd van 56 jaar.

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Frank Christiaens
Hij overleed op 41-jarige leeftijd.
Horst, Senna, Luca, Dani
Tessa

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

Horst, Toon en Annemie †
Horst, Hanneke en Ron
Sepp, Stef
Horst, Bart
30 juli 2020
Correspondentieadres:
Loevestraat 56 a, 5961 TZ Horst

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

Graag hadden wij samen met u afscheid genomen
van Frank maar vanwege de geldende maatregelen
heeft de uitvaart in besloten kring plaatsgevonden.

Tel. 077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Zoekend naar rust heeft onverwacht ons verlaten

Frank Christiaens
Frank, rust nu maar uit.
Je blijft voor altijd in ons hart.
Kinderen en familie heel veel sterkte. Laat alle mooie
herinneringen een steun voor jullie zijn.
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

3 augustus 2020
Nieuwstraat 28, 5961 HD Horst
Ico is thuis. U kunt hier afscheid van hem nemen op
donderdag 6 augustus van 15.00 tot 16.30 uur of van 19.00
tot 20.30 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 7 augustus
in besloten kring. Als u deze wilt bijwonen via live stream,
laat het ons weten via ico.cathy@kpnmail.nl.
Hebt u nog persoonlijke herinneringen aan Ico? We hopen
dat u die met ons wilt delen op deze pagina:
https://herinnering.dela.nl/icoscheffer

Met respect herdenken wij ons oudvoorzitter en erelid

Ico Scheffer

Met liefde en passie

Dag én nacht bereikbaar!

Cathy
Johan en Lianne
Marcel

Ooms en tantes fam. Christiaens
Ooms en tantes fam. Everaerts

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe.
Bestuur en leden RKSV Meterik.

Ons bereikte het droevige bericht van het
overlijden van onze gewaardeerde collega

Ico Scheffer
Wij zullen hem herinneren als een behulpzaam en betrokken
collega die respectvol en met veel toewijding zijn werk deed.
Wij wensen Cathy, Johan en Lianne, Marcel, familie en
vrienden veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Dag en nacht bereikbaar

Soms is er zoveel wat we voelen,
maar zo weinig dat we weten te zeggen.

Fam. Vossen,
collega’s en directie
VossenGroup Heibloem

Onverwacht en met groot verdriet nemen wij afscheid
van onze lieve neef

Frank Christiaens
Wij wensen ome Toën, kinderen en familie
veel sterkte in deze moeilijke periode.
Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

Mieke, Mark, Nicolle, Yvonne, Pim, Joyce,
Janneke, Mickey, Kim, Loes, Bas, Kiki

Onrustig zoekend,
dwalend in gedachten.
Nu heeft Jac de rust gevonden,
dat zal ons verdriet verzachten.

Jac Lenssen
* Venlo, 16 oktober 1942

STIL
Omdat de juiste woorden soms niet te vinden zijn.

Frank
RUST ZACHT!
Liefs, neven en nichten Christiaens

dakgoten
reinigen

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

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

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

† Horst, 01 augustus 2020

echtgenoot van

Ria Lenssen-Ketelaars
Romanengo (Italië) Susanne Lenssen en Omar Merlo
Oliver
Horst Ruud Lenssen en Ankie Kunzler
Guusje
Heming 10
5871 AH Broekhuizenvorst

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Bent u op zoek naar een
kapster aan huis?
Bel of app Gewoén Eef - 06 43 92 10 27.

Vanwege de coronamaatregelen nemen we in besloten kring
afscheid van Jac op zaterdag 8 augustus.
Er is gelegenheid om een digitaal condoleanceregister
te tekenen via: www.memori.nl/jac-lenssen
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De Rozenhof twee keer slachtoffer van
schade en inbraak
De Rozenhof in Lottum is in de
nacht van maandag 3 op dinsdag
4 augustus slachtoffer geweest van
een inbraak. De dagkassa is leeggehaald en het pand heeft flinke
schade opgelopen.

Soms gaat iets zonder reden mis.
Dan schuilt de les in accepteren
dat het is zoals het is.

In liefde nemen wij afscheid van

Ria van Leeuwen - de Vette
* Capelle aan den IJssel, 24 augustus 1952
† Sevenum, 31 juli 2020

Theo van Leeuwen
lieve mam, schoonmoeder en trotse oma van
Thomas en Mieke, Sjoerd, Vera, Faas
Davita en Sven, Isabel, Thor, Sophie
Jordan en Suzanne, Jesse, Dee
Mendel Henderickx
De Sondert 1, 5975 WB Sevenum
Wij hebben afscheid genomen van Ria op donderdag 6 augustus.

Vele fijne herinneringen
Verzachten de smart
Voorgoed uit ons leven
Voor altijd in ons hart
Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die zij ons heeft
gegeven laten wij weten dat na een zorgzaam en positief leven
ós mam en oma op 89-jarige leeftijd is overleden

Nelly Versleijen-Houwen
echtgenote van

Sef Versleijen †
Kinderen en kleinkinderen
30 juli 2020
Van Douverenstraat 33, 5961 JH Horst
Na de uitvaartdienst op dinsdag 4 augustus hebben we mam bij
pap begraven op het kerkhof in Meterik.

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

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

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.

Os pap & mam, opa & oma

Henk en Marian
Janssen
zijn donderdag 6 augustus 2020
40 jaar getrouwd.
Hartelijk gefeliciteerd!
Ruud en Sem,
Bart en Charlotte
Mieke en Paul,
Jans, Fien

De filmster en zijn
exotische schone
8 augustus 1957
in Schiedam getrouwd,
63 jaar later
in Sevenum gevierd.

Hans en Kaat
KerssemeijerNetten
We zijn blij dat jullie er zijn.

Rozenhof-voorzitter Jan Thielen baalt
als een stekker. “Helaas is er bij ons
ingebroken. De hele dagkassa is
leeggehaald en een tiental flessen
Rozenbier is meegenomen. Het is wer
kelijk niet te beschrijven hoeveel pech
we hebben.” Thielen doelt hiermee op
de vernielingen die in augustus 2019
werden aangericht. De schade liep
toen op in de duizenden euro’s.

Tweede keer
De inbreker(s) is binnengekomen door
de ruit van het pand in te slaan met
een aantal bakstenen. “De schade is
immens”, zegt Thielen. “Overal lig
gen glasscherven. De schade kan wel
oplopen tot in de honderden euro’s.
Het is de tweede keer in een jaar tijd
dat we het doelwit zijn van vanda
len en inbrekers, dit kan niet meer.
Ook is er ingebroken in onze diep
vries. Deze heeft de hele nacht open

gestaan en alles wat er in zat moeten
we weggooien.” In de coronatijd heeft
De Rozenhof wat moeten interen op
de reserves. Daarnaast is de rozen
tuin van plan flink uit te gaan breiden
in 2022. Het park wil twee keer zo

groot worden. “Dit kunnen we nu niet
gebruiken”, aldus Thielen. Inmiddels
is er aangifte gedaan bij de politie.

Tekst: Niels van Rens

Vervolg voorpagina

400 kilometer rondom Limburg in één dag
Stichting Wensambulance Limburg ver
vult wensritten voor volwassenen en
kinderen die ernstig ziek, bedlegerig
of terminaal zijn. Het initiatief voor de
actie voor deze stichting kwam van
uit Ruud. “Vorig jaar heb ik meegere
den in de Goededoelrit voor het Fonds
Gehandicaptensport. Toen bedacht ik
me om, zolang ik fit en gezond ben, elk
jaar iets voor een ander te doen die dat
niet is.” Met zijn schoonvader had hij
het over dit voornemen en die kwam
met het voorstel om dit jaar Stichting
Wensambulance Limburg in ‘the pic
ture’ te zetten.

Crowdfunding
Met wielrennen als grote hobby was al
snel duidelijk dat dat al fietsend ging
gebeuren. Hij benaderde zijn vaste
wielrengroep, die inmiddels ruim dertig
fanatieke en minder fanatieke wiel
renners telt en Emiel, Noël, Marco en
William sloten zich bij het initiatief
aan. “Een mooie uitdaging in combi
natie met een goed doel, dat maakt
het leuk”, vindt William. Er werd een
crowdfunding gestart en het streef
bedrag van 2.500 euro is inmiddels al
behaald. “Maar elke donatie is nog wel
kom”, benadrukt Ruud lachend.
De route werd uitgestippeld door
Emiel. “We starten in Hegelsom bij zaal
Debije en vanuit daar fietsen we naar
Venlo, waar we de grens over gaan
naar Duitsland. We fietsen verder langs
de grens en uiteindelijk komen we bij
het zuidelijkste stukje Nederland aan.
Daar wordt het wat heuvelachtiger
en fietsen we onder andere over de
Vaalserberg. In het Belgische plaatsje
Gemmenich hebben we onze eerste
stop. Als we weer opstappen, verla
ten we de heuvelzone en volgen we
de Maas. Ter hoogte van Thorn draaien
we van de Maas weg en zetten we
koers naar Stramproy, waar we voor

de tweede keer pauze hebben. Na die
stop fietsen we opnieuw België in en
komen we via Budel in Noord-Brabant
weer Nederland in. In Smakt hebben
we onze derde en laatste stop.” En dan
moet het zwaarste stuk nog komen,
verwacht Ruud. “Dan ben je twintig
kilometer van huis, maar moet je nog
door Nijmegen. Dat wordt afzien.”
Vanuit Smakt gaat de route namelijk
naar het noorden, waar in de omgeving
van Groesbeek weer de nodige klimme
tjes overwonnen moeten worden voor
dat de mannen weer door Duitsland en
via Venlo terug fietsen naar Hegelsom.
Emiel: “Daar hopen we voor midder
nacht weer aan te komen. Als alles
goed gaat met alle vijf de renners.”

Assistentie-auto
Al weken zijn de mannen fanatiek aan
het trainen. “Op woensdag fietsen we
standaard zo’n 70 kilometer”, vertelt
Marco. “En op zondag proberen we er
nog eens 100 te doen.” Ondanks die
training wordt het een zware tocht,
en daarom zijn nog meer voorbe
reidingen getroffen. Zo wisselt een
groep van zo’n vijftien wielrenners
van de Hegelsomse wielerclub elkaar
per etappe van 100 kilometer af om
Noël, Emiel, Ruud, Marco en William te
ondersteunen. Verder hebben ze een

assistentie-auto. Marco: “René Saris uit
Hegelsom rijdt de hele route met ons
mee en zorgt er onder andere voor dat
we voldoende eten en drinken.”

Onmogelijk
Ook Stichting Wensambulance Limburg
zorgt voor de nodige support onder
weg. “Zij staan bij iedere stop om
ons aan te moedigen en om zelf
ook zichtbaar te zijn”, legt Ruud uit.
“Die zichtbaarheid is belangrijk voor
de stichting en dat is voor ons ook één
van de hoofdredenen om dit te doen.
Veel mensen weten niet dat er zoiets
is als de Wensambulance. Ze zien
vervoerswensen vaak als onhaal
baar. Maar vrijwel niets is onmogelijk.
Dat proberen wij ook uit te stralen met
deze actie. Eigenlijk is het voor ons
onmogelijk om de route binnen 24 uur
te fietsen, maar die uitdaging maakt
het juist mooi.”
Op zaterdag 5 september, de verjaar
dag van Stichting Wensambulance
Limburg, is het zover en gaan de vijf
mannen samen met hun club de uit
daging aan. Ze zijn te volgen via de
Facebookpagina ‘Wens 400 in bewe
ging voor wensen’.

Tekst: Aniek van den Brandt

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Poll

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

Mondkapjes geven schijnveiligheid
Wel of geen mondkapjes dragen in het openbaar? Tot nog toe is het alleen nog maar verplicht in het openbaar vervoer en in het vliegtuig.
Steden als Amsterdam hebben op bepaalde druk
ke plekken in de stad een mondkapjesplicht inge
voerd. De meningen over het nut van mondkapjes
verschillen behoorlijk en specialisten lijken elkaar
tegen te spreken. Volgens het RIVM beschermen
niet-medische mondkapjes de drager zeer beperkt
tegen besmetting. Daarnaast blijkt uit cijfers van
de GGD dat de afgelopen anderhalve maand zeker

45 vluchten op Nederlandse vliegvelden geland zijn
waarvan één of meer passagiers besmet bleken met
het coronavirus. Wat heeft een mondkapje dan voor
zin? Is het dan niet een vorm van schijnveiligheid?
Er zijn ook mensen die aangeven zich juist meer be
wust te zijn van de gezondheidsrisico’s als ze mensen
met een mondkapje zien. Het is voor hen weer een
seintje om afstand te nemen. Goed je handen was

sen, thuis blijven als je klachten hebt en anderhalve
meterregels volgen, blijft het belangrijkste. Maar in
het geval van mondkapjes kun je ook denken:
baat het niet dan schaadt het niet.

Mondkapjes geven schijn-veiligheid. Wat vindt u?

Ik houd mij nog aan de anderhalvemeterregel
Mensen gaan verjaardagen en kleine feestjes af en gaan weer op kantoor werken in plaats van thuis. Het wordt weer steeds normaler om
elkaar te zien.
ling gevraagd: ‘Vind je het oké als ik je kus?’.
Ook onder vriendengroepen worden de regels,
vooral bij jongeren, minder gehandhaafd. Toch
houdt 61 procent van de stemmers zich nog
netjes aan de anderhalvemeterregel. Al wordt
er af en toe ook een beetje mee gesjoemeld
en is het soms lastig. Op Facebook reageert
Suzanne Elbers-Meesters: “Bij familie en vrien

den nauwelijks, collega’s en vreemden zeker wel.
Jammer alleen dat je een grote bek krijgt als je
om afstand vraagt, of ruimte om door te lopen.
Net als in de winkel waar iemand midden in de
ingang in haar tas zit te rommelen en ik, na een
paar minuten geduldig wachten, rustig vraag of
ze ergens anders kan staan omdat ze de weg
blokkeert. Korte lontjes.”

Oh, zit dat zo!

NVM-makelaar helpt

Je huis verkopen in de zomer?
Zomer, de tĳd van terrasjes, barbecueën, er lekker op uit in eigen land. Maar niet de tĳd om je huis te verkopen? Of juist de tĳd om je woning
te verkopen? Er zĳn betere en mindere tĳden om je woning te verkopen, maar moet ik nu wel of niet in de zomer verkopen.
woning in de zomer te koop.
Uit onderzoek blijkt dat slechts
20 procent van de mensen
tegelijk op vakantie is, waardoor
er dus voldoende mensen thuis
zijn. Zeker in deze bijzondere
tijden. Daarnaast is ook de manier
van zoeken veranderd, we zijn
overal online waardoor we ook
vanaf ons vakantieadres gewoon
Funda kunnen blijven volgen.
Juist in de vakantie heeft de
zoeker meer tijd om te kijken en
vergelijken.

Ideale moment
Dezelfde twijfel die jij hebt of
je wel of niet moet verkopen,
hebben meer verkopers, dat
zorgt er dan ook voor dat je in
de zomer minder concurrentie
hebt. Minder mensen zetten hun

Dan je woning zelf, die ziet er
in de zomer op zijn mooist uit.
De zon schijnt, alles staat in
bloei en de lucht is strakblauw.
Het ideale moment om foto’s
te maken en ook met een
bezichtiging doet een zonnetje

Gezocht:

Jeugd voor
vakantiewerk
leeftijd 14 t/m 17 jaar
Plantenkwekerij Jos Selten

Hazenkampweg 21, 5964 PE Meterik 06 - 53 45 52 45

wonderen. Mensen zijn een stuk
vrolijker en lopen dus met goede
zin door je woning.
Ook nieuwe zoekers zien we juist
vaak in de zomer starten met hun
zoektocht. Even rustig zonder de
dagelijkse hectiek maakt vaak
ook dat je tijd krijgt om na te
denken over een volgende stap
in je wooncarrière.

Juist in de vakantie
heeft de zoeker
meer tĳd

lokale NVM-makelaar je mee
kan helpen. Wij staan met beide
benen op de grond en weten wat
er speelt. Je kunt ons altijd bellen
voor een vrijblijvende afspraak.

Door: Dennis Holthuijsen,
Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg

Vrĳblĳvende afspraak
Wel of niet verkopen in de
zomer? Wel of niet verkopen
tijdens corona? Vragen waar een

Voor frambozen, perziken, snoep- en
soeptomaten, snijbonen, paprika,
komkommers enz. naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Column

Ich bin ein
Horsterse

Bespreking poll week 31

Het lijkt in de praktijk steeds lastiger om
ons aan die anderhalvemeterregel te hou
den. Het aantal besmettingen neemt toe.
Horeca, theaters en andere sectoren moe
ten dan ook 1,5 meter naleven. Je ziet dat
dit steeds minder gebeurt. De anderhalve
meterregel vervaagt een beetje. Dat is ook
te zien op verjaardagen. Vaak wordt onder

Marieke ment...

www.intermakelaars.com

Te huur gevraagd omgeving
gemeente Horst aan de Maas. Ik ben
op zoek naar een leegstaande stal,
bedrijfsruimte of loods 06 52 63 12 73.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop kleine pakjes weidehooi.
Af te halen van het land. (Melderslo).
Tel.: 06 31 78 50 28.

Officieel maak ik deel uit van de
redactie van HALLO Horst aan de
Maas, maar af en toe maak ik een
uitstapje naar onze zusjes HALLO
Venray en HALLO Peel en Maas.
Zo ook de komende twee weken.
Het is vakantietijd en dat betekent
dat ook op de redactie zo voor en
na iedereen een keertje vrij heeft.
De HALLO dan niet laten verschij
nen, is natuurlijk geen optie. Dus
vangen wij elkaars werk dan op
en storten ons voor even op het
nieuws in de andere gemeenten.
Voor mij is dat nu Peel en Maas. Een
gemeente die best wel wat over
eenkomsten kent met Horst aan de
Maas. Peel en Maas telt elf kernen,
ik heb een lijstje aan mijn compu
terscherm hangen, want ik vergeet
er steevast eentje, maar heeft wel
zo’n 1.000 inwoners meer dan Horst
aan de Maas. Sevenum organiseerde
twee jaar geleden het OLS, Meijel
zou dit eigenlijk in 2020 op zich
mogen nemen. Vanwege corona is
dit een jaartje uitgesteld. Horst kent
een kasteelruïne, net als Kessel, al
zijn beide intussen geen ruïne meer
te noemen. Kasteel de Keverberg is
herbouwd en in Horst zijn ze zowat
halverwege. De Maas stroomt langs
beide gemeenten, er zijn vakantie
parken, het CDA is de grootste partij
en zowel burgemeester Ryan Palmen
als Wilma Delissen- van Tongerlo is
lid van de VVD.

Peel en Maas kent
overeenkomsten met
Horst aan de Maas
Wat Horst aan de Maas en Peel
en Maas ook met elkaar gemeen
hebben, is de schouders-erondermentaliteit. Basisschoolkinderen
zorgen voor een eigen skatebaan in
hun dorp, dorpsgenoten herbouwen
een molen en kermissen worden
zelf georganiseerd. Natuurlijk, de
gemeente komt in beeld als het
gaat om een vergunning of financi
ële bijdrage, maar het liefst dop
pen de dorpen hun eigen boontjes.
Daarin verschillen ze niet van elkaar.
Maar ja, dat dialect hè. Dat is toch
wel een groot verschil met het
Horster dialect. En dus val ik stee
vast door de mand als ik een inwo
ner van Peel en Maas aan de lijn
krijg: “Dich bis en Horster of ni?”
Marieke
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Commissie bezwaren en
klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
11 augustus 2020 in de Raadzaal bij elkaar voor één hoorzitting.
Hoorzitting om 19.15 uur

Vanwege coronamaatregelen is een maxi-

Bezwaren (11) tegen het verleende verkeers-

mum aantal van 30 personen toegestaan in de

besluit knippen van de weg Donkerhofsteeg in

raadzaal. Wij vragen u zich aan te melden als

Tienray.

u bij een hoorzitting aanwezig wilt zijn. Dit kan

Coronamaatregelen

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 4 augustus.
De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

‘Melding van vermissing’

Paspoort of ID-kaart kwijt of
gestolen? Meld het direct digitaal!

tot uiterlijk vrijdag 7 augustus door een mail te

Is uw paspoort of ID-kaart kwijt of gestolen? U kunt dit nu direct digitaal bij de gemeente

sturen naar: gemeente@horstaandemaas.nl.

melden. Dit heet een ‘melding van vermissing’. Uw paspoort of ID-kaart is na de melding
niet meer geldig. U voorkomt hiermee misbruik van uw paspoort of ID-kaart. U kunt na de

De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

Voor meer informatie kunt u contact opne-

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

men met de secretaris van de commissie,

(ingang via hoofdingang).

mevr. A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

melding een nieuw paspoort of ID-kaart aanvragen.
Melden

Geen DigiD?

• U heeft uw DigiD nodig

Heeft u geen DigiD? Maak een afspraak.

• Ga op de website naar

U kunt dan bij de balie melden dat uw paspoort

www.horstaandemaas.nl/paspoort of

of ID-kaart kwijt is. U kunt tijdens de afspraak

www.horstaandemaas.nl/identiteitskaart

ook een nieuw paspoort of ID-kaart aanvragen.

Niet meer geldig
Weet u niet zeker of uw paspoort of ID-kaart
echt kwijt is? Zoek dan eerst goed of u het

Gestolen

nog kunt vinden. Want als u een paspoort of

Is uw paspoort of ID-kaart gestolen?

ID-kaart als vermist opgeeft, kunt u het niet

Bijvoorbeeld bij een inbraak, overval of tas-

meer gebruiken. Ook niet als u het terug-

jesroof op straat? Doe dan ook aangifte van

vindt. U moet een teruggevonden paspoort of

diefstal bij de politie. Dit kan digitaal via

ID-kaart altijd inleveren bij de gemeente.

www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.

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).

Onlangs heeft burgemeester Palmen een bezoek gebracht aan de volgende 60 jarige
echtparen: Mooren-Bovee uit Meerlo (foto 1), Vullings-Verhaegh uit Sevenum (foto 2),
Knoops-Kersten uit Tienray (foto 3)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

America

Witveldweg 108

Kleefsedijk 23

Midden Peelweg 8-10

Venrayseweg 134b

Steeg 75

Grubbenvorst

Melderslo

Krouwelstraat 3

Klavertje 4

Denenweg 22

Kerkstraat 1

Horst

Slooijerweg 8a-10

Venloseweg 17

Peeldijkje ong.

Meterik

Tienray

Smitsstraat ong.

Meteriks Veld 66

Nehobolaan 8

Gebr. Van Doornelaan 53

Sevenum

Spoorstraat 57

Venloseweg 34

Krouwelstraat 4

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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CDA Horst aan de Maas

HadM Late Night

Er is recentelijk een aantal artikelen geplaatst met oorzaken
waarom onze raads- en commissievergaderingen (te)lang duren.
Ja: Als raad moeten we goede en leesbare stukken krijgen vanuit
het college. Maar wijzelf dan?
Taken van de gemeenteraad zijn
grofweg in drieën op te delen:
het vormen van de volksverte
genwoordiging, het stellen van
kaders en het controleren van
het college. De crux zit hem in de
laatste twee. Opzet is kaders stel
len in hoofdlijnen en toezien of

SP Horst aan de Maas

men alle plannen, binnen bud
get, uitvoert. Daarvoor dienen we
ellen(dig) lange lijsten met vragen
in. Mag dat niet, is dat niet juist
onze taak? Jawel dat mag en ja, dat
is onze taak. Als het tenminste wat
toevoegt. Maakt u uit mijn woor
den op dat we hier iets niet goed

doen? Ja, dat klopt. Vragen gaan
(te) vaak zo ver in detail dat ten
minste ik me dikwijls afvraag: en
wat gaan we nu doen/wat kunnen
we met die antwoorden? Ik denk
dat we eens goed bij onszelf ten
rade moeten gaan en kritisch moe
ten kijken naar de vragen die we
(willen) stellen. Ik betwist overi
gens absoluut niet het recht om
vragen te stellen. Als we dan ook
nog eens ons betoog inkorten en
hetzelfde vragen aan het college,

John Jenniskens

Arbeidsmigratie: oorzaken en gevolgen

Elk jaar werken honderden, zo niet duizenden arbeidsmigranten in
onze gemeente. Volgens werkgevers om het werk te doen wat
Nederlanders niet willen doen. Maar is dat wel zo?
Vroeger werden asperges gestoken
door huisvrouwen die een centje bij
wilden verdienen. Ook in de kassen
werden tomaten, komkommers en
andere gewassen geoogst door, met
name, vrouwen terwijl hun kinderen
op school zaten. In de vakantieperio
des namen middelbare scholieren het
van hen over. Maar zoals in zovele sec

VVD Horst aan de Maas

zou dat ook helpen. Het lijkt mij
niet alleen voor onszelf en de toe
hoorders beter maar ook om de
laatste agendapunten de aandacht
te geven die ze verdienen. Laat ik
na het reces eens met mezelf
beginnen!

granten. Al deze mensen hebben een
dak boven hun hoofd nodig. Handige
spelers op de markt bouwen migran
tenhotels en ondernemers huisvesten
hun eigen werknemers. Dat is geen
toren is ook de tuinbouwsector geïn
dustrialiseerd en zijn er megabedrijven liefdadigheid, want er wordt grof geld
ontstaan die elkaar beconcurreren om verdiend. Een woning met drie slaap
zo goedkoop mogelijk te produceren.
kamers levert al gauw een kleine
Een heel klein beetje voor ons eigen
2.000 euro per maand op. Sommige
land, maar het merendeel voor het
arbeidsmigranten willen zich hier ves
buitenland. Ook de logistieke centra,
tigen. Dat is hun recht. Zij zijn immers
de blokkendozen op Greenport, heb
Europees staatsburger. Er is echter zo’n
ben veel werkplekken voor arbeidsmi groot tekort aan woningen dat dit tot

nog meer spanning op de overver
hitte woningmarkt leidt. De SP vindt
dat arbeidsmigratie beter gereguleerd
moet worden, zeker in een tijd dat
veel Nederlanders hun baan kwijtra
ken. Arbeidsvoorwaarden dienen te
allen tijde gerespecteerd te worden en
bij huisvesting moet een fatsoenlijk
gesprek plaatsvinden met de bewo
ners in de omgeving waarin zij gehuis
vest worden.
Sonja van Giersbergen

Hoe gaat het met u?

Wat een bizarre tijd waarin wij momenteel leven. Een tijd met heel
veel onzekerheid over belangrijke fundamenten onder ons bestaan.
Onze gezondheid en de economie en de daaraan verbonden financiële
zekerheden.
Ook een tijd met veel dilemma’s,
want we willen ondernemen.
Maar ook weer graag onder fami
lie of vrienden zijn. Of gaan sporten.
Natuurlijk geldt voor iedereen dat
gezondheid altijd het belangrijkste
is. Maar ongetwijfeld bent u ook al
tegen situaties aangelopen waarin

het niet altijd eenvoudig (kiezen) is.
Ik hoop dat het naar omstandigheden
toch goed met u gaat en vooral ook
blijft. En we allemaal de afgesproken
regels tegen verdere verspreiding
van Covid-19 in acht houden.
Noch de omvang, noch de impact,
noch de periode dat dit alles gaat

duren zijn in te schatten. Een onze
kere en moeilijke periode voor
iedereen waar we samen doorheen
moeten. De situatie waarin we nu
leven is zwaar, voor iedereen.
In maart was ik een van de organi
satoren van het Nationaal Applaus
en het Coronalied, niet wetende wat
er nog allemaal ging komen. Ik zie
nog altijd tal van mooie initiatie
ven in Horst aan de Maas ontstaan
om elkaar door deze bizarre tijd
heen te helpen. Dit vind ik gewel

dig. Als we samen aan elkaar blijven
denken, een lichtpuntje zijn voor de
ander. En er vooral ook voor elkaar
zijn, komen we er zeker doorheen.
Het is ook in deze tijd een zaak van
Gewoon. Doen.

Imke Emons

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Speciaal deze zomer:
•
•
•

Een unieke boswandeling over landgoed en natuurbegraafplaats
Weverslo langs verborgen plekken die normaal niet toegankelijk zijn
Geniet van prachtige houtsculpturen en pakkende verhalen in
woord en beeld
Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren!
De Boswandeling: mei t/m augustus dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur,
routebeschrijving bij het informatiecentrum.
Gedurende de openingstijden zijn wij telefonisch te bereiken op 06-29248698
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • www.weverslo.nl

Per direct zijn wij op zoek naar een
gemotiveerde en zelfstandige

Interieurverzorgster
voor schoonmaak-/poetswerkzaamheden van
onze kantoren, kantine en sanitaire ruimten.
Het betreft een functie voor ca. 6 uur per week,
verdeeld over 2 dagen.
Sollicitaties richten aan
Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 / info@tacobedrijven.nl
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15-vragen aan

Britt Lucassen Horst
superleuk.

dus ik denk dat het daarom niet zo
opvalt.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst ben ik één avond
gewoon lekker thuis, op de bank
met een zak chips. Toch vind ik
een avondje uitgaan in de soos in
America ook altijd heel gezellig.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou eigenlijk naar Zuid-Afrika
gaan dit jaar, daar zou ik heel
graag heen willen. Elke dag ergens
anders slapen, dan weer verder
toeren met de auto en wilde dieren
spotten. Helaas gaat dit door de
coronacrisis niet door.

Als je ervoor kon kiezen altijd
één bepaalde leeftijd te hebben,
welke zou dat dan zijn?
Ik denk 20 jaar oud. Dan mag je
namelijk autorijden en legaal bier
drinken. Ook heb je wel nog de
leeftijd om lekker uit te gaan en
naar festivals te gaan.

Heb je een bijbaantje?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Britt Lucassen
17 jaar
Horst
Citaverde College
Roermond

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik heb er heel veel. Mijn eerste
concert van Twenty One Pilots is
een goeie. Ik ben al sinds 2016 fan
van deze band en mijn droom was
om ze live te zien. Dat gebeurde
op 12 maart 2019. Het was echt
het gaafste concert ooit. De drum
mer stond bij het laatste num
mer gewoon op een plank op het
publiek, 1 meter van ons af.

Wat is je favoriete hobby?
Ik rij al sinds ik 8 jaar ben paard op
de manege en heb sinds mijn 12e
mijn eigen pony genaamd Lector die
nu met pensioen is. Een paar jaar
later hebben we een jonge pony
gekocht om hem zelf alles te kun

nen leren. Met hem rij ik nu M2
dressuur. Ook hou ik van muziek
luisteren, naar concerten en festi
vals gaan en lp’s sparen.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grootste voorbeeld is dres
suurruiter Edward Gal. Ik vind
hem gewoon echt een super
goede ruiter en ben altijd gefas
cineerd over hoe hij zijn paarden
rijdt. Ik kijk veel video’s van hem
en probeer er veel van te leren.
Ik zou over een paar jaar, wan
neer ik een paard heb, heel graag
een keer les van hem willen vol
gen.

Festival of discotheek?
Ik heb zeker liever een festival.
Ik vind de sfeer op een festival
zo leuk. Iedereen is helemaal
zichzelf en niemand veroordeelt
elkaar. Overal kom je mensen
tegen die voor dezelfde bands
als jij komen en dat is echt

Ik werk nu al een aantal jaar bij
een bloemist in een supermarkt in
Horst. Ik vind het daar supergezel
lig. Het is heel handig dat pap mijn
baas is want zo kan ik het één en
ander regelen als ik een keer wed
strijd heb in het weekend. Ik heb
superleuke collega’s dus ik denk dat
ik hier nog wel even blijf werken.

Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Ik heb een heel gevarieerde stijl.
Ik draag qua kleding een beetje een
alternatieve/skate stijl. Ik hou heel
erg van shirts van bands, daar hangt
ook bijna mijn hele kast mee vol.
Als schoenen draag ik Vans, All Stars
of Dr. Martens. Ook een ketting aan
mijn broek en Vans-sokken vind ik
erg leuk.

Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan dingen kopen.
Ik wil altijd allerlei dingen kopen.
Ik wil voor de paarden steeds weer
nieuwe beschermers of nieuwe dek
jes voor onder het zadel. Dan wil
ik ook weer een nieuwe rijbroek of
nieuwe rijlaarzen, daarna weer een
nieuwe lp voor mijn verzameling.
Vervolgens zie ik weer mooie schoe
nen en moet ik er nog normale kle
ren bij kopen. Ook de kaartjes voor
een festival hier en daar kan ik niet
vergeten. Zo gaat het maar door.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou heel graag willen leren drum
men. Ik was er rustig mee begonnen
maar ik heb er gewoon niet veel tijd
voor. Bovendien is het erg moei
lijk. Toch is het zeker iets wat ik toch
graag een keer wil leren.

Wie kent jou het beste?

Wat is je droombaan?
Ik wil op een dressuurstal werken
later, het liefst natuurlijk als rui
ter. Het lijkt me ook interessant om
me te verdiepen in het handelen in
paarden en het houden van een stal.
Ik heb al een aantal weken stage
gelopen bij Brook Horses en dat vond
ik echt onwijs leuk. Ik ga dit jaar ook
de studie bedrijfsleider paardensport
en -houderij doen op het Citaverde
College in Roermond.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Dat ik best wel onzeker ben.
Mijn ouders en vriendinnen weten
dat, maar veel anderen denk ik niet.
Ik praat heel makkelijk met iedereen

Mijn vriendinnen en mijn ouders
kennen mij het beste. Wij zijn met
een groepje van vijf meiden een
hechte vriendinnengroep. We vertel
len echt alles aan elkaar en weten
bijna alles van elkaar. Ik ben heel blij
dat ik alles aan hen kan vertellen.
Natuurlijk weten mijn ouders ook
(bijna) alles over mij.

Hoi

Column

Jarig
Ik ben aankomende vrijdag
jarig. Ik word eindelijk 18.
Maar daar komen ook een hoop
dingen bij kijken. Gelukkig heb
ik wel wat personen om mij
heen die wat ouder zijn dan ik
die die dingen wel weten.
Dat zijn niet mijn ouders. Dus ik
kan ze ook niet dag en nacht sto
ren, wat wel jammer is. Ik doe
namelijk het meeste in de avond.
Maar nu dwaal ik weer af. Ik ben
dus jarig. Daar komen voor mij
persoonlijk ongelooflijk veel vra
gen bij kijken. Ga ik het vieren?
Als ik het ga vieren, waar ga ik
het dan vieren? En als ik dat heb
besloten, wie mag er dan komen?
Allemaal vragen waar ik ondertus
sen wel enige kijk op heb. Het is
altijd wel lastig hoor, wie ik dan
moet vragen. Heel veel mensen
vind ik namelijk echt niet leuk
genoeg om op mijn verjaardag te
hebben. En daarbij, ik ben altijd
in de vakantie jarig. Toevallig ook
nog altijd in de bouwvak. Ik weet
niet of je zelf iemand kent die
zich aan die data moet vasthou
den, maar die paar weken is het
waarschijnlijkst dat je op vakantie
gaat. Een groot deel dat ik graag
zou willen zien op mijn verjaar
dag is dan ook vaak op vakantie
geweest.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Ik zou niet in een film willen spelen,
maar wel in twee series. Namelijk
The Walking Dead en Game Of
Thrones. Ik vind deze series echt
superleuk. Het lijkt me heel gaaf om
hier een rol in te hebben.
Tekst: Teun van Zon

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

Het hoogtepunt,
de taart
Maar goed. Dat geregeld.
Wat moet ik dan in hemelsnaam
gaan kopen? Ik woon alleen.
Als het niet op gaat, dan zit ik er
mee en dan kan ik het na een
tijdje weggooien omdat het is
gaan rotten. En geloof me, dat
is al enorm vaak gebeurd. Ik kan
ongeveer wel twee keer per week
mijn koelkast gaan legen, alleen
omdat het dan over de datum is.
En wat drinken mensen? Ik drink
bijvoorbeeld geen warme koffie.
Mijn oma en opa dan weer wel.
En dan het hoogtepunt, de taart.
Kom ik er gelukkig op tijd achter
dat ik waarschijnlijk niet genoeg
bordjes heb, maar goed. Hopelijk
dat het allemaal vrijdag geregeld
is. Ondanks alle omstandighe
den word ik toch nog 18. Of ik het
gepland krijg of niet.

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

10

enzo \ 0608

0608 \ enzo

Geplukt

Maurice Bouten Kronenberg
Al van jongs af aan draait het bij deze Kronenberger om keepen. Hij volgde de jeugdopleiding bij VVV-Venlo, geeft keeperstrainingen met zijn
eigen keepersschool en is daarnaast trainer bij enkele voetbalclubs. De tijd die hij dan nog overheeft spendeert hij graag aan zijn gezin.
Deze week wordt Maurice Bouten (47) uit Kronenberg geplukt.

Binnenkijken bij...

Column

Concert
In de keuken bij mijn ouders
hing vroeger een tegeltje aan de
muur met de tekst: ‘Van het
concert des levens krijgt niemand het program’. Daar moest
ik ineens aan denken toen ik op
mijn nieuwe werkplek voor de
gevangenispoort in Grave
stond.

Met een vader die jarenlang keepte
bij de Kronenbergse voetbalclub
en twee ooms die ook in het doel
stonden, is het niet zo vreemd dat
de jonge Maurice al vroeg op het
veld te vinden was. “Ik groeide
op in Het Luttel in Sevenum.
Tegenover ons huis was een trap
veldje waar de jongens uit de buurt
altijd voetbalden. Ik wilde ook
meespelen, maar was eigenlijk te
klein, dus mocht ik in het doel gaan
staan. Ik was 5 jaar toen ik lid werd
van Sparta’18, officieel één jaar te
jong.” Maurice bleek talent te heb
ben. Op zijn 11e werd hij gespot
door een scout van VVV-Venlo en
belandde bij de jeugdopleiding.
Enkele jaren later werd hij gevraagd
voor het eerste jeugdteam van
de club. “Dat vond ik helemaal
geweldig. Al betekende het wel

dat ik nog meer tijd kwijt was aan
trainingen en wedstrijden, gemiddeld
zo’n zes keer per week. Na de mavo
ging ik naar de havo op het toenma
lige Marianum in Venlo. Dan stapte
ik ’s morgens om 07.30 uur met mijn
schooltas en voetbaltas op de bus, om
’s avonds om 20.00 uur weer thuis te
komen. Voetbal was inderdaad soms
wel belangrijker dan school.” Na de
havo ging Maurice naar de meao, ter
wijl hij als kind eigenlijk een andere
droom had. “Boven mijn bed hing een
artikel over het CIOS (Centraal Instituut
Opleiding Sportleiders, red.). Ik wilde
namelijk vroeger gymleraar worden.
Toen ik ouder werd besloot ik toch voor
de meao te gaan. Ongeveer dertien
jaar geleden heb ik mijn eigen kee
persschool opgericht, waarmee ik ook
trainingen geef. Dus nu ben ik toch nog
een soort gymleraar”, zegt hij lachend.

Als ondersteuning bij noodgevallen, stress en spanning

Eerste hulp
remedie Bach
Five Flower (10 ml)
Van € 9,40 voor

Omdat Maurice niet verder kon door
stromen bij VVV-Venlo keerde hij voor
enkele jaren terug naar Sparta’18 en
maakte hij ook nog een uitstapje naar
Geldrop. Op zijn 28e moest Maurice
door een knieblessure noodgedwon
gen stoppen met voetballen. Het trai
ner van keepers ging echter gewoon
door. “Dat ik zelf niet meer op het veld
kon staan, was wel jammer. Maar aan
de andere kant kon ik wel verder
groeien in het geven van keeperstrai
ningen. En uiteindelijk heb ik van deze
hobby ook mijn werk kunnen maken.”
Maurice besteedt zo’n 20 uur in de
week aan zijn keepersschool, waarbij
ook een winkel hoort. Daarnaast werkt
hij ook nog 32 uur in de week voor de
gemeente Horst aan de Maas als func
tioneel- en gegevensbeheerder Team
Ruimte. “Dit is een perfecte combina
tie. Verder sta ik open voor de dingen
die nog op mijn pad komen.”

Kroeënekraan

Sevenumse Aezel, maar ik voel me
intussen ook wel een Kroeënekraan”,
grapt hij. “We voelen ons hier hele
maal thuis en hebben ons plekje echt
gevonden in Kronenberg.” Samen met
zijn partner Sonja heeft Maurice een
samengesteld gezin bestaande uit de
twee zonen van Sonja uit een eer
dere relatie, Koen (21) en Stan (20),
en hun zoon Ties (10). “Als het kan
maken we met het gezin graag uit
stapjes. Ik vind het belangrijk om tijd
en ruimte te nemen om van de dingen
te genieten. Onze zoon Ties werd met
een hartafwijking geboren. Het gaat
gelukkig nu goed met hem. Nee, ik
heb het voetbalgen niet aan hem door
gegeven, maar dat vind ik ook niet
belangrijk. Het belangrijkste is dat hij
goed in zijn vel zit en straalt, en dat
doet hij. Mensen vragen mij wel eens
waar ik blij van word als ik trainingen
geef. Dat is als ik kinderen zie stra
len omdat ze plezier hebben in wat ze
doen, ongeacht op welk niveau dit is.
Daar word ik happy van.”

Maurice woont sinds 2003 in
Kronenberg. “Ik ben dan wel een

Tekst: Marieke Vullings

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.

€ 7,05

2

Five Flower (30 ml)
Van € 16,90 voor

Perfecte combinatie
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St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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De buitenkant van het gebouw
wordt gevormd door een enorme
grote imposante grijze muur
met veel paarse, oranje, gele,
groene en blauwe vlakken in wil
lekeurige volgorde. Dit zijn ech
ter niet zomaar vlakken maar het
is een notenbalk. Deze verwijst
naar een zangstuk van Mozart:
‘Die Entführung aus dem Serail’.
Als ik dan nadenk over het tegel
tje, bedenk ik me dat waarschijnlijk
niemand van de ruim vierhonderd
mannen ooit heeft bedacht, toen
hij vroeger klein was, dat hij nog
eens gevangen zou zitten in deze
kleurrijke met muziek omlijste
‘bajes ‘.
Kleurrijk is deze gevangenis
sowieso: letterlijk en figuurlijk.
De basiskleuren binnen zijn grijs,
geel en blauw en de muren han
gen vol met door de gedetineerden
zelfgemaakte kunstwerken.
De mannen verblijven in PI Grave
binnen verschillende regimes. Zo is
er een Huis van Bewaring, waar de
mannen ‘bewaard’ worden. Ze zijn
in afwachting van een uitspraak
van de rechter of ze in de gevan
genis moeten blijven of naar huis
toe mogen. Een extra zorg afde
ling: hier verblijven de ‘kwetsbare’
mannen. En tot slot een afdeling
met arrestanten. Deze mannen
stonden vermeld in het opspo
ringsregister en zijn door de politie
opgepakt.
Ik ben zeker niet naïef, maar besef
ook dat al deze mannen ooit als
onschuldig kind geboren zijn.
Ook hun ouders hadden waarschijn
lijk dromen of wensen voor hun
zoon. Dit is niet anders dan bij de
gedetineerde vrouwen van Ter Peel.
Mannen en vrouwen binnen deten
tie, het blijft een bijzondere wereld
in onze grote wereld. Waarom
iemand in detentie terechtkomt,
is niet altijd te voorspellen of te
verklaren.
Keuzes hebben altijd gevolgen
maar zoals op het tegeltje stond:
‘Van het concert des levens krijgt
niemand het program’.
Carla Wijnhoven,
Vestigingsdirecteur PI Grave
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Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

Heilige mis
10.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding 09.25
woensdag
Heilige mis
18.30
donderdag
Heilige mis
18.30
vrijdag
Heilige mis
18.30
		

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
woensdag

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

Huisartsenpost

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

7 t/m 9 augustus
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

10 t/m 13 augustus
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
0478 82 02 21

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

Documentaire Wei wordt getoond in dorpentour
Horst aan de Maas
De documentaire Wei, waarin filmmaker Ruud Lenssen het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders
heeft vastgelegd, legt komende maanden een tour af door verschillende dorpen in de regio.
Na de filmvertoning kunnen bezoekers
het gesprek aan gaan met de regis
seur en enkele experts op gebied van
dementie en mantelzorg. De dorpen
tour is een initiatief van Synthese en
Dementievriendelijk Horst aan de
Maas. Met deze tour willen de initia
tiefnemers de bewustwording rondom
dementie en mantelzorg vergroten

en taboes doorbreken. Eén op de vijf
mensen krijgt dementie en met de ver
grijzing is dat een grote groep. Wei zal
veelal in de buitenlucht worden ver
toond, als een soort buitenbioscoop.
De vertoningen zijn gratis toegankelijk.
Wel is een aanmelding per e-mail ver
plicht, het aantal plekken is beperkt.
Wei was een succes in de bioscopen

en ontving binnen een maand de
Kristallen Film-status. De film toont de
impact van dementie op een gezin.
Ruud Lenssen filmde zijn ouders gedu
rende de laatste twee jaar dat zijn
vader nog thuis kon wonen.
Voor meer informatie, kijk op
www.ruudlenssen.nl/dorpentour

Adver torial

Angels Rule
speelt in de
kerk van
Lottum

Samen staan we sterk Covid-19

Vocalgroup Angels Rule geeft
zondag 9 augustus een concert in
de kerk van Lottum. In deze
groep zit onder meer Roel
Verheggen, die geboren en getogen Lottumer is.

Mensen staan voor elkaar klaar. Om vrĳwillig een boodschap te doen,
een telefoontje te plegen of een kaartje te sturen. Nu er steeds meer
versoepelingen komen, kunnen en durven we meer. Toch moeten we
samen alert blĳven en rekening houden met elkaar.

Angels Rule is onder meer bekend
van het tv-programma We Want
More op SBS6. Ze behaalden op vrij
dag 31 juli nog de halve finale, maar
bereikten niet de finale. De groep
bestaat uit Roel Verheggen,
Robert Lemmens, Marlies Driessen,
Anneke Miggiels en Caroline Ermers.
Angels Rule staat met de titel
‘Liefs uit Lottum’ in de kerk van
Lottum. De groep gaf tijdens het
Rozenfestival in 2008 haar eer
ste concert. Daarna volgden meer
dere concerten in de Lottumse kerk.
Speciaal voor het concert worden er
rozenboeketten gemaakt om de kerk
te versieren. Voor meer informatie,
kijk op www.angelsrule.nl

Nienke
Wijnhoven
ambassadrice
Bleumkes vaan
Geluk
Zangeres Nienke Wijnhoven is de
nieuwe ambassadeur van de
stichtingen Bleumkes vaan
Geluk en Momentjes vaan Geluk.
De stichtingen komen op voor
alleenstaande en eenzame
ouderen.
Bleumkes vaan Geluk is een initiatief
van Miranda Hermkens en Stephanie
van Rensch. Zij bezoeken wekelijks
alleenstaande en eenzame ouderen
om ze bijvoorbeeld te verrassen
met een bloemetje. Momentjes
vaan Geluk is nieuw en is het
contactbureau. Deze stichting gaat
op zoek naar een maatje voor de
ouderen. “Heel Horst aan de Maas
mag weten wie we zijn en waar
we voor staan. En hopelijk gaat
deze reis heel veel ouderen in onze
gemeente verbinden met elkaar”,
aldus de stichtingen.

Eén derde van hulpvragers
heeft meer hulp nodig
tijdens corona

Uit een onderzoek vanuit
NLvoorelkaar in de lockdownperiode
komen enkele inzichten naar boven:
• 40 procent van de hulpbehoevenden vond het lastiger om
hulp te vragen. Belemmeringen
waren onder andere angst voor
besmetting, de aanname dat het
niet mag, familie en professionals die te druk of afwezig zijn.
• Eenzaamheid is de grootste nietingevulde behoefte (38 procent),
gevolgd door klus- en tuinhulp.
Eenzaamheid is tegelijkertijd een
sterk groeiende motivator voor
vrijwilligerswerk.
• 12,5 procent had voorheen geen
ervaring met vrijwilligerswerk.
• 30 procent geeft aan zich na
de corona méér te willen inzetten voor een ander. Onder

andere zinvolheid, veiligheid
en flexibiliteit zijn voorwaarden
voor duurzame inzetbaarheid.
Ga voor het volledige onderzoek
naar www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/nieuws
Wil jij ook iets betekenen voor
een ander? Of zoek jij hulp bij een
bepaalde activiteit? Kijk dan op
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl
Op deze vrijwilligerstalentenbank
komt vraag en aanbod samen.

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

OPRUIMINGSFINALE!

KO R T I N G E N T O T 70 %
Te gekke koopjes voor:

€ 5,-

€ 7,50

€ 10,-

€ 20,-

€ 25,-

De gehele zomercollectie
voor de laagste prijs!
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

12

Jij maakt ‘m super

4.999,-

13.699,-

Virtual Reality presentatie
compleet met
apparatuur

compleet met
apparatuur

Caprice Onyxzwart

Sorrento Plus Kristalgrijs

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

