Uw foto op de

HALLO kalender 2021?
Stuur deze met naam en adresgegevens naar
adverteren@kempencreeert.nl
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Liefs uit Lottum
Vocalgroup Angels Rule gaf op zondag 9 augustus een concert in de St. Gertrudiskerk in Lottum. Onder de titel ‘Liefs uit Lottum’ speelde de groep verschillende nummers uit haar
repertoire. De groep gaf tijdens het Rozenfestival in 2008 haar eerste concert. Daarna volgden meerdere concerten in de Lottumse kerk. Speciaal voor dit optreden werden er
rozenboeketten gemaakt om de St. Gertrudiskerk te versieren. Angels Rule werd onder meer onlangs bekend van het tv-programma We Want More op SBS6. In deze talentenjacht
behaalden de artiesten de halve finale. De groep bestaat uit Roel Verheggen, Robert Lemmens, Marlies Driessen, Anneke Miggiels en Caroline Ermers. / Beeld: Marcel Hakvoort

Drukte- en afvaloverlast in Horst aan de Maas
Op meerdere plekken in de gemeente Horst aan de Maas is de afgelopen tijd afval gedumpt. Zo werd de
Kasteelse Bossen in Horst overstroomd met bezoekers en werd het volgens de gemeente achtergelaten als een
vuilnisbelt. Het zwemwater werd daarna ook afgesloten. In Meterik werden drie bladkorven volgestopt met
zand aangetroffen.
De problemen in de Kasteelse Bossen
liepen in het weekend van zaterdag
8 en zondag 9 augustus al uit de hand.
Veel zwemmers en recreanten trokken richting het strandbad in Horst
om te genieten van een verkoelende
duik. Het werd zelfs zo druk dat de
gemeente op zondag 9 augustus
meldde dat het bad vol was. Nieuwe
bezoekers waren niet meer welkom
en de gemeente verzocht mensen
niet meer naar de Kasteelse Bossen te
komen. Het was er te druk; de anderhalvemeterregel kon niet meer voldoende worden nageleefd. De dag
erna, maandag 10 augustus, werden
het zwemwater en het strand volledig
gesloten voor alle gasten. Met meters

aan bouwhekken werd het water
afgesloten voor de bezoekers.

Zandkorven
Doordat er zoveel bezoekers waren,
bleef ook veel rotzooi liggen. Op sociale
media verschenen meerdere foto’s
van tientallen volle afvalzakken die
opgehaald waren in het natuurgebied.
Een vuilnisbelt volgens de gemeente
Horst aan de Maas. In Meterik trof
de gemeente in drie bladkorven een
hoop zand aan. De betreffende bladkorven stonden op de Kempweg,
Meterikseweg en St. Maartensweg.

Slecht gedrag
Wethouder Roy Bouten rea-

geerde gefrustreerd op deze
actie: ‘Zand zoekt eigenaar’, kopte
wethouder Roy Bouten van de
gemeente Horst aan de Maas via zijn
Facebookpagina. ‘Wat is het effect
van dit gedrag?, vraagt hij zich af.
‘Collega’s mogen met 36 graden op
pad om deze bladkorven leeg te gaan
maken’, schrijft hij op Facebook. ‘En
dat gaat deze dagen even lastig worden, aangezien zij nu druk bezig zijn
de enorme rotzooi in de Kasteelse
Bossen op te ruimen.’

Irritatie
Bouten schrijft over de zanddumping: ‘Naast deze uren kost het ons als
gemeente nog geld voor materieel en

het storten en verwerken. 17.000 huishoudens betalen het storten van jouw
zand. De rest van de buurt kan het
snoeiafval, waar de korven wél voor
zijn bedoeld, niet kwijt. De eerste boze
telefoontjes zijn al bij ons binnengekomen.’ Bouten doet een oproep:
‘Dus, mocht je dit zand nu ‘per ongeluk’ in de bladkorven hebben gestort?
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Mocht je de derde bladkorf ‘per ongeluk’ kapot hebben gereden? Het zou
ons enorm helpen als je het weer op
komt halen. Mocht dat teveel moeite
zijn, stuur dan gerust een mailtje.
Dan regelen wij het wel en sturen we
de factuur gewoon door.’
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Tekst: Niels van Rens
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Engelse graven krijgen gezicht en verhaal

Martijn adopteert graf van Engelse omgekomen
soldaat
Om de herdenking van gesneuvelde militairen in leven te houden, is
onlangs de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery opgericht. Geïnteresseerden kunnen zich via deze stichting aanmelden voor
het adopteren van graven op de militaire begraafplaats op de
Hoenderstraat in Venray. Inmiddels zijn er ruim driehonderd graven
geadopteerd, waarvan één door Martijn Rongen uit Meerlo.
Het is niet de eerste keer dat Martijn
Rongen een graf adopteert. Hij deed
het al eerder en is zo’n 15 jaar ‘eigenaar’ van het graf van de gesneuvelde
George Marvin Lovelady die begraven
ligt op de Amerikaanse begraafplaats
Margraten. “De reden dat ik een graf
adopteer is voor mij heel persoonlijk.
Ik ben zelf militair geweest en heb
gediend bij de Luchtmobiele Brigade, ik
ben onder meer op missie geweest naar
Afghanistan en Uruzgan. Ik heb respect
voor militairen en daarom is het voor
mij belangrijk dat hen die zijn omgekomen we ook eren. Als ik bijvoorbeeld
om zou komen, zou ik het ook fijn vinden als mijn vrienden mij herdenken.”

Uncle Marvin
Martijn heeft het graf geadopteerd van
sergeant Reginald Arthur Witthle. Hij
kwam om op 27 januari 1945 tijdens de
Tweede Wereldoorlog op een leeftijd
van 25 jaar. “Hij is gestorven door granaatvuur tijdens een patrouille”, vertelt
Martijn. Het is voor hem belangrijk dat
hij een persoonlijke benadering geeft
aan de adoptie. “Ik ga voor Witthle

uitzoeken wat voor persoon hij was,
wie zijn familie is en waar hij precies
gestorven is. Als je een graf adopteert
vind ik het belangrijk dat je ook weet
wie hij was.” Dat heeft hij ook gedaan
bij George Marvin Lovelady, die door
Lovelady’s nichtje Uncle Marvin wordt
genoemd. “Ik ben bij hem nagegaan
waar hij precies gestorven is en of
er nog familie in leven is.” Zo stuitte
Martijn op een nichtje van Uncle
Marvin. “We hebben regelmatig contact”, zegt hij. “Als ik in de buurt ben
leg ik een bloemetje op het graf en
soms bezoek ik ook de plek waar Uncle
Marvin is omgekomen. Dan stuur ik zijn
nichtje een bericht om te laten weten
dat ik aan hem denk. De reactie die je
dan terugkrijgt is prachtig. Ze is vaak
tot tranen geroerd, dat doe je goed.”

Fantastische dingen uit
te zoeken

Geen nummertje

Colofon

Ook voor sergeant Witthle gaat Martijn
op onderzoek. Hij raadpleegt allerlei
registers en speurt door databases. “Ik
heb navraag gedaan bij de Parachute

regiment in Engeland.” Witthle diende
daar en Martijn hoopt dat ze misschien nog informatie over hem hebben. “Ook heb ik wat contacten in
de Engelse voetbalsupporterswereld,
wellicht kan ik via hen bij de juiste
persoon komen. Ik vind het fantastisch
om zulke dingen uit te zoeken. Ik heb
een enorme interesse in de Tweede
Wereldoorlog en het is toch prachtig
om uit te zoeken wie deze persoon
was.” Het hoogtepunt voor Martijn is
als hij een foto weet te vinden van

Witthle. “Dat is voor mij heel belangrijk. Dan krijgt het graf ook een gezicht
en is sergeant Witthle niet een nummertje op een begraafplaats, maar
ook echt een persoon. Deze foto komt
dan bij het graf te hangen.”

Vriendschap
Martijn verwacht vaak zijn geadopteerde graf te bezoeken. “Je krijgt een
soort persoonlijke band met diegene.
Heel raar eigenlijk, want je hebt hem
nooit gekend, maar toch is er een

soort vriendschap. Je kunt je enigszins verplaatsen in wat zo’n iemand
mee heeft gemaakt, al waren het hele
andere situaties en tijden, wel dienden we beiden in een vergelijkbare
luchtlandingseenheid.” Alle informatie die hij vindt deelt hij in een digitale omgeving. “Ik ga nu eerst op zoek
naar een foto van sergeant Witthle en
wellicht kom ik nog in contact met een
familielid. Dat zou heel mooi zijn.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

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

Veel interesse in militaire graven
Volgens Piet Snellen, grondlegger van Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery, zijn er sinds de oprichting van de stichting
driehonderd graven van de circa zevenhonderd graven geadopteerd. Van de dertig anonieme graven zijn er al twintig toegewezen. “Ik had
niet verwacht dat er veel interesse zou zijn in deze graven. Het is geweldig dat er ook mensen zijn die deze anonieme graven willen
onderhouden. We hebben zelfs enkele mensen gevonden die proberen te achterhalen wie er begraven liggen”, legt Piet Snellen uit.
Na de bekendmaking van de stichting, werkte Piet zich naar eigen
zeggen een slag in de rondte om alle

aanvragen te verwerken. “Ik probeer aan ieders wensen te voldoen.
Het is opvallend dat er zich ook veel

jongeren aanmelden. Daarnaast kent
Venray veel veteranen, en we hebben gemerkt dat deze groep ook

graag een graf adopteert. We hopen
dat uiteindelijk alle graven geadopteerd worden.”

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.

Feromoonvallen geplaatst

Horst aan de Maas minder overlast van
eikenprocessierups
De overlast van de eikenprocessierups valt dit jaar mee in de gemeente Horst aan de Maas. Na de piekjaren 2018 en 2019 is het aantal overlastmeldingen flink gedaald.
De verwachting dat ook dit jaar de
eikenprocessierups veel overlast zou
veroorzaken, is niet uitgekomen. Door
het warme voorjaar begon de bestrijding al vroeg. Eind april werd begonnen
met het besproeien van eikenbomen
met het biologische middel XenTari.
Er zijn weinig meldingen geweest van
overlast. “Over het algemeen hebben we bijna geen last gehad waar
gespoten is. Verder hebben we enkele
meldingen gehad van wandelpaden en

zandwegen”, zegt een woordvoerder
van de gemeente Horst aan de Maas.
“Beschermde vlindergebieden mogen
we niet spuiten, daar hebben we de
nesten weg laten zuigen. Ook waar we
klachten hebben gehad, vooral binnen
de kom, hebben we ze weg laten zuigen. Overigens wil een nest niet altijd
zeggen dat er ook overlast van komt.”

Feromoonvallen
De doorgaande wegen zijn twee

keer gespoten en de rest één keer.
“Zandwegen en wandelpaden hebben
we niet gespoten, daar hebben we
een lintje om verschillende bomen
gehangen met de tekst ‘Pas op
Processierups’.” Ook de feromoonvallen,
waarmee processievlinders worden
gelokt, zijn onlangs geplaatst. “Deze
vallen worden opgehangen op
verschillende plaatsen in de gemeente
Horst aan de Maas om te kijken hoeveel
vlinders van de eikenprocessierups er

ongeveer zitten. Met deze gegevens
kunnen we voor volgend jaar kijken
hoe en waar we de bestrijding gaan
uitvoeren.”
De kosten van de bestrijding van
de eikenprocessierups dit jaar was
35.000 euro. Naar verwachting komt
daar nog zo’n 5.000 tot 10.000 euro bij
voor het afzuigen van de nesten en het
ophangen van de feromoonvallen.
Tekst: Niels van Rens

1308 \ nieuws

Bezwaren op afsluiting Donkerhofsteeg
Er zijn elf bezwaren gekomen op het besluit van de gemeente Horst aan de Maas om de Donkerhofsteeg in
Tienray gedeeltelijk af te sluiten. De bezwaarmakers vinden onder andere dat door de afsluiting de directe
verbinding met het centrum van Tienray wegvalt.
Gemeente Horst aan de Maas wil de
Donkerhofsteeg gedeeltelijk gaan
afsluiten voor gemotoriseerd verkeer.
Op het punt waar de geasfalteerde
weg overgaat in een zandweg komen
paaltjes te staan, zodat alleen fietsers
hier nog door kunnen. Gemotoriseerd
verkeer moet dan via de Kleiweg naar
de Swolgensedijk rijden. Het besluit is
onder andere genomen op verzoek van
omwonenden. Zij maken zich onder

meer zorgen om de verkeersveiligheid en ervaren stofoverlast. Daarnaast
wil de gemeente, met het oog op de
nieuwe basisschool, voorkomen dat de
schooljeugd die over de Swolgensedijk
fietst, bij de Donkerhofsteeg kruist met
het gemotoriseerd verkeer. Volgens
een woordvoerder van de gemeente
hebben elf mensen bezwaar gemaakt
tegen de wegafsluiting. “De bezwaarmakers vinden onder andere dat

de directe verbinding met het centrum van Tienray wegvalt, terwijl het
maar een klein stukje omrijden is.
Daarnaast vinden zij de aansluiting
op de Swolgensedijk te onveilig. Als
gemeente zullen we er sowieso voor
zorgen dat het uitzicht op dat punt verbeterd zal worden.”
De bezwaren werden dinsdag
11 augustus in de commissie bezwaren
en klachten behandeld.
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Flinke natuurbrand
op akker Dorperdijk Sevenum
De brandweer is op woensdag 5 augustus omstreeks 12.15 uur
uitgerukt voor een grote natuurbrand aan de Dorperdijk in
Sevenum.

Van trein naar een hele stad

Horstenaar heeft 36 vierkante
meter aan LEGO in zijn garage
Ted Cuppen (56) uit Horst verzamelt LEGO. Op zijn tiende kreeg hij zijn eerste set en hij breidde zijn verzameling tot zijn vijftiende flink uit. Daarna lag het een tijdje stil, maar rond zijn dertigste pakte hij zijn oude
hobby weer op. Inmiddels staat in zijn garage van 36 vierkante meter een enorme verzameling aan LEGO.

Een akker ging, vermoedelijk door
het droge weer, in lichterlaaie.
De brandweer van Sevenum was
aanwezig met assistentie van het
korps van Horst. De brand was snel
onder controle. Het vuur ontstond
toen een boer aan het oogsten

was. Door de flinke wind breidde
de vlammenzee snel uit. De akker
heeft een flinke schade opgelopen.
Hoe de brand is ontstaan is niet
bekend.
Beeld: Kim Alders

Oud-burgemeester
Joke Kersten overleden
Joke Kersten, oud-burgemeester van Grubbenvorst en
Broekhuizen, is overleden op 76-jarige leeftijd. Kersten was van
1994 tot 2000 burgemeester van de voormalige gemeentes.
Kersten was geliefd onder de
inwoners van beide gemeentes.
‘Een prachtige vrouw met wie ik
mooie gesprekken heb gevoerd in
en over de Rozenhof te Lottum’,
reageert Lei Spreeuwenberg
op Facebook. ‘Een vrouw die er

Toen Ted een jaar of 10 was kreeg hij
zijn allereerste LEGO-set: een 12 Voltstrein. “Die doos heb ik nog steeds,
die doe ik noot meer weg”, vertelt hij
lachend. De trein werd het startpunt van
een nieuwe hobby. Tussen zijn tiende en
zijn vijftiende stak hij veel tijd in LEGO
en breidde hij zijn verzameling flink uit.
“Ik denk dat er toen al een verzameling
stond met een waarde van zo’n 700 à
800 gulden.” Daarna kwam het verzamelen even op een wat lager pitje te
staan. Rond zijn dertigste pakte Ted het
echter weer op. “De neefjes van mijn
vrouw Anja kwamen logeren en toen
leek het me leuk om mijn LEGO-trein
weer op te bouwen. Vanaf toen heeft
het verzamelen niet meer stilgestaan.”

LEGO-club
Ted werd lid van De Bouwsteen, een
LEGO-vereniging die toen zo’n achthonderd leden telde. “Binnen die club wordt
er geruild en verhandeld”, vertelt hij.
“Daar had ik wel interesse in. Ik vind
dat sociale aspect van LEGO ook leuk,
om mensen te helpen met het vinden
van onderdelen.” Inmiddels is hij bij
een wat kleinere LEGO-club gegaan,
de Dutchbricks. “Die club heeft maar

36 leden en richt zich met name op
Limburg en Oost-Brabant. We organiseren regelmatig beurzen en tentoonstellingen. Vorig jaar stonden we
bijvoorbeeld in Overloon. Vijftien verzamelaars stelden toen dag hun verzameling tentoon en er kwamen ruim
duizend bezoekers op af”, zegt Ted trots.

De makers komen
steeds met iets nieuws
en maken een bepaald
product of een set maar
zo’n drie jaar. Dat maakt
het verzamelen ook zo
leuk

Aangestoken
“LEGO is gewoon oerdegelijk speelgoed”,
zegt Ted. “Daardoor is het nog steeds erg
populair.” Ook de enorme variatie in producten en sets speelt daar volgens hem
een rol in. “De makers komen steeds
met iets nieuws en maken een bepaald
product of een set maar zo’n drie jaar.

Dat maakt het verzamelen ook zo leuk.”
Met zijn enthousiasme heeft hij zijn kinderen Laura, Joris en Jasper ook aangestoken. “Toen ze nog op de basisschool
zaten, hebben we hun klassen uitgenodigd om te komen kijken in de garage.
Iedereen keek zijn ogen uit. Verder bouwen ze graag mee en is Laura vorig jaar
bijvoorbeeld mee geweest naar de beurs
in Overloon.” Ook vanuit zijn omgeving
krijgt Ted leuke reacties. “Onlangs was
hier nog een collega en die herkent dan
van alles uit zijn jeugd. Dat is leuk.”
Zijn verzameling heeft Ted uitgestald in
een daar speciaal voor ingerichte ruimte
in zijn garage. Hoeveel LEGO er precies
staat, durft hij niet te zeggen. “Ik moet
nog een keer opschrijven wat ik nu allemaal heb.” Dat is iets waar hij wel even
mee bezig zal zijn, want de 36 vierkante
meter aan garage staat van boven tot
onder vol met LEGO. Uitbreiden wil hij
niet meer, maar stoppen doet hij voorlopig ook nog niet, daarvoor doet hij het
te graag. “Ik hoop dat ik mijn hobby nog
heel lang uit mag oefenen en dat ik nog
veel volwassenen en kinderen kan helpen met mijn verzameling.”
Tekst en beeld: Aniek van den Brandt

mede voor heeft gezorgd dat het
(vermoorde Poolse) Rozenmeisje
van Lottum na vele jaren thuis in
Polen kon worden herbegraven
nadat de moord werd opgelost.’
Kersten beëindigde haar carrière bij
de gemeente Uden.

Scholieren gevraagd!
Wij zoeken voor een moderne potplantenkwekerij in America
gemotiveerde scholieren die van aanpakken houden.
Ben je 14 jaar of ouder en je wilt graag werken
op zaterdag of in je schoolvakantie?
Reageer dan op info@vanrietpotplanten.nl,
of bel met 0651852238 voor meer informatie.

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

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Oêt de alde soos

OJC Gaellus Tienray
Wellicht heb je uren aan de bar gestaan in de verschillende sozen uit Horst aan de Maas. Maar heb je je ooit afgevraagd waar de namen van sozen als OJC Canix en OJC Knor
vandaan komen? HALLO Horst aan de Maas ging op onderzoek uit. Deze week: OJC Gaellus in Tienray.

Allereerst de naam: Gaellus. Die
werd gekozen aan de hand van een
prijsvraag en is afkomstig van het
Schotse woord ‘gallus’, dat zoveel
betekent als wild en rebels. Of het
groepje jongeren dat in 1991 het
initiatief nam voor een jongerensoos
in het dorp rebels was, is misschien
teveel gezegd. Vastberaden waren
ze in elk geval wel. Ze klopten aan
bij stichting RISC, de voorloper
van Synthese, waarna in maart
1991 het eerste overleg volgde

met wethouder Beterams van de
toenmalige gemeente MeerloWanssum. De jongeren misten een
eigen ontmoetingsplek in het dorp.
Er was wel een café, maar tijdens
de kermis sloot dit de deuren. De
wens van de jeugd werd serieus
opgepakt door de gemeente en
RISC. Een jaar lang werd er twee
keer per maand vergaderd. In dit
jaar hebben de jongeren steevast
alle vergaderingen bezocht, ook al
was er nog niets concreet en was er

weinig zichtbaar praktisch resultaat
te merken. De standvastigheid
en inzet van de groep in deze
periode maakte duidelijk voor RISC
en gemeente dat datgene wat ze
wilde geen loze kreten waren. Deze
bijeenkomsten werden voornamelijk
gebruikt om de toekomstige
organisatie, de plannen en de opzet
van activiteiten te bespreken.

Going Underground
Om de behoefte onder de jeugd

AUTOMOBIELBEDRIJF
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

PEETEN BV

te peilen, en om alvast wat geld
in de kas te krijgen, werd er een
promotiefuif georganiseerd. Dit
was meteen een vuurdoop voor de
initiatiefnemers om er zo achter
te komen of zij in staat waren een
groot evenement te organiseren.
De fuif werd gehouden in een grote
feesttent op het terrein van de firma
Verstraelen. Er werd een enquête
gehouden en bezoekers konden
hun suggestie voor een naam voor
de soos opgeven. Muziek was er
van de band Going Underground.
De spanning die er van te voren
was, bleek achteraf ongegrond. Die
avond bezochten ruim 350 jongeren (en ouderen) de meeting en ook
uit de enquête bleek dat een soos
in Tienray welkom was. De avond
bracht, na aftrek van de onkosten,
een redelijk positief financieel resultaat. Van dit geld werd bij de notaris
de stichtingsakte betaald. De rest
werd bewaard voor de uitgaven die
zeker als de realisatie van een soos
een feit werd.

Steuntje in de rug
De plannen werd positief ontvangen door de gemeente en de zoektocht naar een geschikt pand kon
worden gestart. In eerste instantie
werd gedacht aan een ruimte in een
voormalige bloemenzaak. Hier zaten
echter te veel haken en ogen aan.
De voormalige huishoudschool aan
de Bernadettelaan was een tweede

optie. De ligging was beter. Meer
ruimte, geen directe buren en een
gebouw dat in deze tijd reeds aan
verval onderhevig was. Bij een realisatie op die plaats kon verval van
de hele huishoudschool voorkomen
worden.
Ook stichting Parochiehuis had haar
oog laten vallen op het gebouw.
In samenspraak met de gemeente
werd besloten samen op te trekken.
Uiteindelijk werd besloten dat de
soos zich in het voormalige kooklokaal zou gaan vestigen. De Tienrayse
gemeenschap stak bij de verbouwing de handen uit de mouwen
en hielp belangeloos mee. Met dit
steuntje in de rug waren de jongeren erg blij, met name omdat in de
eerste fase van plannen maken er
een negatief beeld onder de inwoners bestond. Men was sceptisch
over het slagen van het initiatief.
De enige ‘blunder’ tijdens de verbouwing was de aanschaf van een
elektrisch blaaskacheltje dat de hele
ruimte moest verwarmen. Naast het
hoge energiegebruik moest deze
kachel ’s morgens al aangezet worden om het ’s avonds iets warm te
hebben. Gelukkig kon de miskoop
nog ongedaan worden gemaakt en
werd centrale verwarming aangelegd.
De officiële opening vond plaats op
27 maart 1992.
Bron en beeld: OJC Gaellus

Kempen creëert
Kempen creëert

Zichtbaarheid
Zichtbaarheid

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

#kempencreëert
#kempencreëert
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Rick bouwde zijn eigen pipowagen
Meubeltjes uit de jaren 50, een eikenhouten keukenblok en een gietijzeren radiator: welkom in de
pipowagen van Rick van Rens. De Hegelsommer (21) vormde in dik 2,5 jaar tijd een rot frame om tot zijn
droom, een eigen pipowagen.

Inrichting
De inrichting van de wagen bepaalde
hij zelf. “Ik wilde er per se een oude
eikenhouten keuken in. In Nederland
zijn die bijna niet meer te krijgen.
In België heb ik er uiteindelijk een
gevonden.” Rode gordijntjes voor
de ramen en landschapsschilderijen
aan de wanden maken het plaatje
compleet.
Onlangs werd de pipowagen officieel
ingezegend. Samen met zijn vriendin
maakt Rick de tocht naar Haps om
daar vakantie te vieren. En dat is
goed bevallen, zegt hij. “Ik had er
wel al wat mee gereden, maar nog
niet zo’n lange tocht. Het is prima
bevallen, ja. Ook het slapen in de
wagen, al vond ik het bed wel wat
hard. We slapen namelijk gewoon op
planken. Daar moet nog wel wat aan
gebeuren.” Door corona kon Rick ook
dit jaar niet naar de oldtimershow.

“Voordeel is wel dat ik daardoor alles
in alle rust hebben kunnen afmaken.”

Tevreden
Hoewel de restauratie allemaal
wat langer heeft geduurd, dan hij
verwacht had, kijkt Rick er met een
tevreden gevoel op terug. “Het was
een leuk project, waarvan ik veel heb
geleerd.” Hij heeft ook al een volgend
project op het oog. “Ik wil nog graag
een oldtimer tractor opknappen.
Ik ben al een beetje op zoek en zou
het liefste een International 1246
willen restaureren. Het sleutelen aan
zo’n ding vind ik erg interessant, het
is iets heel anders en dat lijkt me wel
leuk.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Oranje Fonds steunt OJC Canix
met jubileumverbouwing
De pipowagen of schaftwagen zie je
her en daar in het veld nog wel eens
staan. Vaak gebruikt als pauzeplek
voor bijvoorbeeld aspergestekers of
blauwebessenplukkers. Als liefhebber van oldtimer tractors kwam Rick
ze regelmatig tegen op shows. Zijn
droom was om er ooit eentje zelf in
bezit te hebben. “Maar ja, als ‘menneke’ van 16 jaar heb je daar de centjes niet voor”, lacht Rick. Totdat een
klant van zijn vader, eigenaar van een
installatiebedrijf, zo’n wagen op het
bedrijf bleek te hebben staan. “Dat
was niet meer dan een oud frame. Hij
wilde de wagen gebruiken om op zijn
veld te zetten voor zijn werknemers.
Ik heb toen gevraagd of ik ‘m mocht
overnemen, ik had wel zin in een projectje.”

Veranda
En een projectje bleek het zeker te
zijn. Twee jaar en zeven maanden
besteedde Rick aan het opbouwen
van de pipowagen. “Het lag er een
beetje aan hoeveel tijd ik had. Soms
werkte ik er een maand elke avond
aan en soms een maand helemaal
niet.” De wagen van Horst, waar hij
stond gestald, naar Hegelsom krijgen
bleek al een hele toer te zijn. “Ik heb
er uiteindelijk één uur over gedaan. Ik
durfde er niet hard mee te rijden en
heb allemaal binnenwegen genomen,
bang dat ik anders andere auto’s tegen
zou komen.” Thuis aangekomen bleek
de wagen niet in de schuur te passen.
“We hebben er eerst hout afgehaald
en toen kregen we hem binnen.” Rick
startte met het opknappen van het

frame. “Daar heb ik allemaal nieuwe
stukken tussen moeten lassen. Voor de
buitenkant heb ik onder andere hulp
gekregen van een vriend van pap, die
timmerman is. Ik wilde bijvoorbeeld
aan de achterkant een veranda maken
en aan de voorzijde het dak wat langer en daar heeft hij bij geholpen.”

Keuken uit België
Rick hoopte in eerste instantie de
pipowagen binnen een jaar te kunnen
restaureren. “Dan kon ik er in april
mee naar de oldtimershow. Drie
weken voor die datum was ik er dag
en nacht mee bezig en nog leek het
niet af te komen. Toen dacht ik: ik ga
er ook geen haastklus van maken. Dan
er maar wat langer over doen en het
ook goed doen.”

HALLO op reis

Rob, Mark en Erik in Engeland
Rob Linders, Mark van Rengs en Erik van de Sterren uit Hegelsom en Horst hebben onlangs Stafford in
Engeland bezocht. Zij hebben daar onder andere werkzaamheden uitgevoerd waar onder meer gebruik werd
gemaakt van laseregalisatie. Tijdens het werk hadden ze nog even tijd om op de foto te gaan met de HALLO.

OJC Canix in Lottum krijgt een bijdrage van 10.000 euro van het
Oranje Fonds voor de verbouwing van het openjongerencentrum.
Door het verdwijnen van de Harmoniezaal verloren verschillende
verenigingen hun standplaats. Canix kan door deze verbouwing
een meer maatschappelijkere rol vervullen binnen Lottum.
Tijdens de verbouwing zal voornamelijk het cafégedeelte aangepakt worden. De renovering van
Canix maakt onderdeel uit van een
verbouwing van gemeenschaps
accommodatie De Smetenhof, waar
het openjongerencentrum onderdeel van is. De grote verbouwing
zal later volgen. Uiteindelijk is het
de bedoeling dat De Smetenhof

een multifunctioneel centrum
wordt. OJC Canix heeft volgend jaar
haar jubileumjaar en hoopt dan de
verbouwing te mogen afronden.”
Het zou fantastisch zijn als we de
vrijwilligers en bezoekers mogen
ontvangen in de vernieuwde ruimte.
Dan is het jubileumjaar helemaal
compleet”, aldus Luuk van Deelen,
voorzitter van OJC Canix.
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GERRIE

“Muziek is de soundtrack van ons leven”

VAN DEN

H OEF

Jos Hoebers

UITVAARTBEGELEIDING

Lieve Jos, wat zullen wij jouw energie, passie,
humor en muzikaliteit ontzettend gaan missen!

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

Ow kels van Carnavalsband.nl

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

Geert, Joep, Jeroen, Jeroen, Niek,
Frank en Arjan

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

‘Moëijen daag vandaag... ech waor!’
Jos
Samen zijn wij deze moeilijke weg tot het einde gegaan. Met liefde
en met een groot gevoel van dankbaarheid nemen wij afscheid van
mijn allerliefste man, onze pap, schoonvader en trotse opa

Jos Hoebers
* Horst, 7 juni 1951

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

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

† Hegelsom, 7 augustus 2020

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

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

Wij zijn diep bedroeft over het overlijden van

Jos Hoebers

José Hoebers - Scheffers

Na vele jaren samen muziek van rocklegendes te hebben
gespeeld, is onze eigen rocklegende er nu niet meer.
Jos, we hebben enorm van je genoten.
Muziek verbindt, voor altijd.

Joep en Ellen, Moos, Jurre
Loes en Arnold, Abel, Julia, Rosa

Campaign en aanhang
Geert en Ria, Niek en Ineke, Joep en Ellen en Marc en Sandra

Reysenbeckstraat 22, 5963 AZ Hegelsom
Op vrijdag 14 augustus om 16.00 uur vieren wij
in besloten kring het leven van Jos.
Het is mogelijk om de viering via een livestreamverbinding te
volgen. De link hiervoor kunt u aanvragen via een mail aan:
live@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
Ook kunt u een condoleancebericht achterlaten
op www.memori.nl/jos-hoebers
In plaats van bloemen waarderen wij een vrijwillige donatie die
bestemd is voor Zonnebloem, afdeling Horst en hospice Doevenbos.

Jos, muziek leep aas enne
roëjen draod door ow laeve
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

‘Carry on my wayward son
For there’ll be peace when you are done
Lay your weary head to rest
Don’t you cry no more’

Dit zal ós aaltiêd beej bliêve Jos.
Wát zulle weej ów gaon misse jóng...
Breurs en zusse Hoebers.
Piërre † Tiny † Petra † , Gerda Martien, Jo Truus,
Helma Fer † Louis, Hay Anny, José Leo.

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek

Jos Hoebers
Het doek is gevallen
Zijn muziek is uitgespeeld
Een ingedrukte toets, blijft onaangeroerd
De zaal in stilte
Muziek was in Jos zijn leven de rode draad
Bijna elk instrument kwam door zijn handen tot leven
Verdrietig maar ook zeker dankbaar
Dat we muziek met jou mochten maken
Bedankt Jos
Hoijje wah
HEAT
Ger en Ina
Wiel en Thea
Hay en Nel
Peter en Truus
Mart † en Marleen
Piet † en Tony
Jan

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

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

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Fantastische momenten
Enorm genoten

Jos bedankt!
BLITZ

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.

Lieve mensen,
Bedankt voor de overweldigende belangstelling,
bloemen, kaarten en brieven, de erehaag, de liefdevolle zorg,
steun en troostende woorden die wij mochten ontvangen
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Piet

PIETER DUIJF
Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen,
dan is het leven rijk geweest
Hannie, Eva, Pim & Maaike, Sam & Anouk

1308 \ nieuws
Zwijgzaam, stil en zonder vragen,
wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht,
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam..., moegestreden,
uit ons midden weggegleden.
En na een dappere maar ongelijke strijd,
ben je nu uit je lijden bevrijd.
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Zuilen in de Peel Meijl V en VI

Al voor de Romeinse tijd bewoning
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 vijfde en de zesde Meijl.

Op dinsdag 4 augustus 2020
overleed in de leeftijd van 60 jaar

Peter Leijsten
“Blacky”
uit aller naam
Broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten
De Hees 39
5976 NH Kronenberg
Geheel naar wens van Peter hebben
wij met een geselecteerd gezelschap
afscheid van hem genomen.

En weer zijn wij stil.
Na een strijd die hij niet kon winnen,
hebben wij afscheid moeten nemen van

Peter Leijsten
26 jaar vrijwilliger in ons team, nooit op de voorgrond,
maar erbij als hij hulp kon bieden.
Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte.
Het Nederlandse Rode Kruis Locatie Horst aan de Maas

Afgelopen periode ben je in een sneltrein meegenomen waarbij
het einde van de rit een lange adem behoefde. Al tientallen
jaren vaste gast in het café. De zaterdagen en zondagen zijn nu
toch heel anders zonder jou.

Peter Leijsten
“Blackie”

Je bent een fijn mens en een dapper persoon.
Je was altijd in voor een praatje en vaak kwam je met verzoekjes
van ‘echte goede muziek van vroeger’. Wij zullen er voor zorgen dat
we zo nu en dan échte goede muziek van vroeger blijven draaien.
Hopelijk kun je er daarboven ook van meegenieten.
We gaan je missen.
Familie en vrienden dragen
we een warm hart toe en
wensen we veel sterkte.
Tom, Pien en het gehele Breurs team

De vierde basaltzuil midden op de
Houwenberg is het startpunt voor
de vijfde Meijl van de WvMoS.
Over een wandelafstand van
1.788 meter (of 2.003 meter met
de fiets of auto) leidt deze Meijl
langs de Groote Molenbeek naar
de Vliegert. “De originele Weg van
Meijl op Seven liep niet langs deze
beek”, vertelt Huub. “Dit originele
pad is echter niet meer te volgen,
omdat de oude wegen en paden
zijn overploegd tot landbouwgrond.
Daarom loopt de nieuwe route
door het vloeiveld van de Groote
Molenbeek, om moderne ‘bioindustriële obstakels’ in de natuur
te omzeilen.”

Natuurlijke wal
Vanaf de vierde zuil loopt de weg
omlaag en is de Groote Molenbeek
direct goed zichtbaar. Het riviertje
meandert en zorgde er vroeger voor
dat het water vanuit de oostzijde
van de Peelrand richting de Maas
stroomde. Huub: “De turfvelden van
de Peel lagen meters hoger dan de
omliggende gebieden. De zandplateaus en de hoge ruggen vormden een natuurlijke wal, waarover
het Peelwater niet weg kon stromen. Kleine riviertjes als de Groote
Molenbeek zorgden ervoor dat het
water aan de oostzijde toch een
gaatje in deze natuurlijke omwalling
vond, en zo dus mondjesmaat weg
kon vloeien.”

Grote wildernis

Mishandeling in Horst
Ter hoogte van de Hoofdstraat en de parkeerplaats Kloosterhof
in Horst heeft op zaterdag 8 augustus een mishandeling plaats
gevonden.
Het conflict was tussen een
scooterrijder en een automobilist.
De mishandeling vond plaats rond
17.00 uur. Verdere info is niet
bekend. De politie vraagt getuigen

zich te melden door te bellen
naar 0900 88 44 of een bericht te
sturen via de sociale kanalen van
de politie.

Langs de Grote Molenbeek loopt de
vijfde Meijl naar de Vliegert, een
verlengstuk van de Houwenberg.
“Hier zijn vroeger, met name aan
de oostzijde van de Lorbaan, tijdens de ontginningswerkzaamheden veel urnen gevonden”, zegt
Huub. “De vondst van deze grote
aantallen urnen wijst erop dat
het gebied hier al ruim voor de
Romeinse tijd bewoond werd.” De
Vliegert is tegenwoordig een uitgestrekt gebied waar geen heuveltje

meer in te bekennen is, maar vroeger was dat wel anders. “Slechts zo’n
honderd jaar geleden was het hier
nog één grote wildernis. Een jonge
ondernemer uit Grashoek bracht daar
verandering is. Hij haalde Hollandse
pioniers naar de Vliegert, met de
belofte dat de woeste gronden niet
alleen goedkoop waren, maar ook
uitermate geschikt voor het kweken
van nieuwe gewassen als vlas en hennep. Verschillende families kwamen
vanuit Holland hierheen. Na verloop
van tijd vertrok de ene na de andere
familie echter weer, omdat de winsten
tegen vielen en de nieuwe teelten niet
echt van de grond kwamen.”

Verdwaalde dijk
Op de picknickplaats bij de Vliegert,
aan de Groote Molenbeek, staat de
vijfde basaltzuil. Bij deze zuil start de
zesde Meijl, die 2.344 meter bedraagt.
Deze Meijl voert over een restant
van wat ooit een brede zandrug was
door het gebied ‘De Struiken’. “Deze
naam heeft het gebied te danken
aan een struikgewas dat hier vroeger
rijkelijk voorkwam, de gaspeldoorn.

Vroeger bestond dit gebied uit een
perfect gewelfde zandrug van wel één
kilometer lang en vijf meter hoog.”
Met het zand uit deze zandrug werd in
de jaren 60 van de vorige eeuw echter
de A67 aangelegd, waardoor alleen
het weggetje dat over het hoogste
deel liep overbleef. “Een verdwaalde
dijk”, noemt Huub restant van deze
eens brede, langgerekte zandduin.

Turfhoeve
Over het restant van de dijk loopt de
zesde Meijl richting de snelweg. Bij
de A67 aangekomen gaat de route
onder de brug door op Sevenums
grondgebied en wordt een oud boerderijtje zichtbaar. “Heel lang geleden
lag dit oude boerderijtje er al, met
een gelagkamertje voor doortrekkend handelsvolk. Nu, ruim tweehonderd jaar later ligt het er nog steeds
en staat het bekend als restaurant de
Turfhoeve.” Tegenover de ingang van
de Turfhoeve, bij de fietsenstalling
van het restaurant, staat Meijlsteen VI,
het startpunt voor de zevende Meijl.
Daarover in de volgende aflevering
meer.
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Na een lang en zorgzaam leven is overleden
ôs lieve mam en oma

Ow hând hebbe vur ôs gewaerkt
Ow hárt haet vur ôs geklopt
Ow oëge hebbe ôs wies ’t lest gezocht
Ôs liefde vur ow zal bliëve bestaon
ok nou we ow motte laote gaon

Door Seuren-Baltussen
echtgenote van

Jan Seuren †
Zij mocht 89 jaar worden.
Huub
Marietje †
Leo en Jozette
Indy
Reno
Henk en Esther †
John en Christa
Anouk en Chiel Jan
Britt

Horst, 31 juli 2020
Correspondentieadres:
Averbodeplein 12, 5961 SH Horst
Vanwege de huidige bijzondere omstandigheden
heeft de afscheidsdienst in besloten kring plaatsgevonden.

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van mevrouw

Joke Kersten

Joke Kersten

Van 1995 tot 2001 was zij burgemeester van de voormalige
gemeenten Broekhuizen en Grubbenvorst. Als burgemeester
was mevrouw Kersten een bekwaam, gedreven en integer
bestuurder met een grote mate van verantwoordelijkheidsbesef
en maatschappelijke betrokkenheid. Wij zijn haar erkentelijk
voor haar inzet voor en betrokkenheid bij onze gemeente.
Mevrouw Kersten blijft in onze dankbare herinnering.
Ons medeleven gaat uit naar haar familie.
Wij wensen hen veel sterkte om dit verlies te dragen.

Met veel verdriet hebben we kennis genomen van het
overlijden van Joke Kersten.
Joke heeft veel voor ons betekend. Als Tweede Kamerlid,
als burgemeester en als zeer betrokken Grubbenvorstenaar.
Maar vooral als een fijn mens. Ze heeft ons geïnspireerd
met idealen en plannen.
Joke, bedankt voor alles. We gaan je missen.
PvdA Horst aan de Maas

Entreebeleid

VVD vindt
sluiten
strandbad
onacceptabel
In verband met de grote
drukte heeft de gemeente
Horst aan de Maas maandag
10 augustus besloten het
strandbad in de Kasteelse
Bossen in Horst te sluiten.
VVD Horst aan de Maas vond
het besluit onacceptabel.
Volgens de politieke partij zou
de gemeente hebben kunnen weten dat de drukte in
de Kasteelse Bossen enorm
zou toenemen. Centerparcs in
America en De Schatberg in
Sevenum hadden deze cijfers
wel in pacht en zouden maatregelen hebben genomen
tegen de drukte. “Uit ons eigen
onderzoek bij de Kasteelse
Bossen is namelijk gebleken dat
u wel op de hoogte zou moeten zijn geweest”, zegt de VVD.
“Waarom heeft u toen, wetende
dat hierdoor de druk op de
Kasteelse Bossen enorm zou
toenemen, geen anticiperend
beleid ontwikkeld? Het mag
toch geen verrassing voor u zijn
dat deze drukte nu is ontstaan?”

Vervuiler betaalt

De gemeenteraad en het college van burgemeester en
wethouders van Horst aan de Maas,
drs. R.F.I. Palmen, burgemeester
mr. R.J.M. Poels, raadsgriffier
drs. J. van der Noordt MMO, secretaris
Horst, 11 augustus 2020

Heeft u spullen uit oma’s tijd zoals:
bontkleding, gordijnen, naaimachines,
foto’s, typmachines, vinylplatenen spelers, kristalglas, tapijten,
meubelen, lampen, horloges, mode,
sieraden of munten. En wilt u dit
verkopen? Bel.: 06 53 89 56 68.

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.

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

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.

Geboren

Geboren

23 juni 2020
Dochtertje en zusje
Menno, Laura
en Mea Meulebeek

4 augustus 2020
Zoontje en broertje
Sander, Marieke,
Wout en Eef Slot

Tess

Jip

Bedroefd hebben we kennis genomen van het overlijden van

Joke Kersten
Joke was medeoprichter van dorpsdagvoorziening “Kom Erbij”.
Vanaf het begin was ze als voorzitter zeer actief en zeer betrokken.
Zo zullen we haar blijven herinneren.
Wij wensen de kinderen, kleinkind, de families Kersten en Van Lin
veel kracht en sterkte.
Gasten, vrijwilligers en bestuur van “Kom Erbij” Grubbenvorst.

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.
Healing creme - huidverzorgende
creme, ook bij zonnebrand en pigment
vlekken. Info: www.praktijkgerhegger.nl
Ook verkrijgbaar bij natuurwinkels in
Horst en Gennep.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Aardbeienplanten groenteplanten
wintergroene leibomen
vaste planten heesters bomen
scherpe prijzen
www.plantencentrumvandenbeuken
Meterik, Sint Jansstraat 43 prei pl.

Trotse opa en oma, Ton en Nelly van Horck

Geboren

Vic

4 augustus 2020
Zoon van
Ruud en Anne
van den Munckhof - van Dinther
broertje van Lars, Liz en Cas
Peelstraat 26
5976 NL Kronenberg

Geboren

Lou

9 augustus 2020
Dochter en zusje van
Jeroen, Isa & Mies
Koopmans-Scheepers
De Donckstraat 18b
5975 AC Sevenum

Daarnaast vraagt de partij zich
af, nu het bad gesloten is, of
de gemeente open staat om
gereguleerd bezoekers binnen
te laten. VVD Horst aan de Maas
laat weten aan de gemeente dat
een entreebeleid zou kunnen
werken.

Jur
Geboren 7 augustus 2020
Zoon van
Jorn van Tuijn en
Carlijn Jenniskens
Vondersestraat 17
5961 JR Horst

Wij willen iedereen bedanken
voor de vele felicitaties,
kaarten en bloemen
bij ons 60-jarig huwelijk.
Een onvergetelijke dag!

Toon en Truus
Knoops Kersten

‘Een collegelid
klaagt over de
hoeveelheid afval’

Vervuiler betaalt
“De opbrengst van deze entree
zou onder meer kunnen worden gebruikt om (een deel van)
de schoonmaakkosten van het
strandbad te financieren. Een
collegelid klaagt immers op
sociale media over de geweldige hoeveelheid afval die op
kosten van de inwoners moet
worden opgeruimd.” Hiermee
bedoelt de VVD dat uiteindelijk de ‘vervuiler betaalt’. “Bent
u bereid op zeer korte termijn,
deze week, met aangepast
beleid de Kasteelse Bossen te
komen en het strandbad gereguleerd te openen? En indien
niet, waarom niet?” Het College
van B&W heeft nog niet gereageerd op de vragen van de VVD.
Wel is inmiddels duidelijk dat
de gemeente het strandbad zo
snel mogelijk weer wil openen.
Bij het ter perse gaan van deze
HALLO was nog niet duidelijk
per wanneer.
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Dunningswerkzaamheden
Kasteelse bossen voortgezet
Deze zomer en najaar voert de gemeente Horst aan de Maas het vervolg van de dunningswerkzaamheden uit in de Kasteelse bossen. De werkzaamheden zijn gericht op het vergro-

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 11 augustus.
De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Een wormenhotel in ‘t Luttel

ten van de belevingswaarde en diversiteit voor de bezoekers van het gebied. In totaal wordt

In de wijk ’t Luttel zal de eerste wormenhotel van Limburg komen. Een wormenhotel is een

ca. 30 hectare bos gedund. Delen hiervan worden later ingeplant met andere boomsoorten.

houten kast, waar de buurtbewoners hun groente, fruit- en etensresten in composteren met
behulp van wormen. We zijn op zoek naar bewoners van de Olieslagerstraat, Mulderstraat,

Afgelopen winter is gestart met deze werkzaam-

Ook de overige markante bomen en elementen

heden. Vanwege een nat voorjaar is voortijdig

worden tijdens de dunning extra vrij gezet om

gestopt met de houtoogst om schade aan de

nog meer in het oog te springen.

Weverstraat, Korverpad en Tichelerstraat die aan deze proef mee willen doen. Doe je mee?
bekeken worden of het wormenhotel een succes

bodem te vermijden. Het rijden op natte bodems

is. Deelnemers en geïnteresseerden krijgen

zorgt voor verdichting en verslemping van de

Ook bevinden zich in de Kasteelse Bossen

voor de start een presentatie, verdere uitleg en

bodem wat ervoor zorgt dat planten minder goed

nog oude hakhoutstoven. De bomen werden

documentatie.

hierop kunnen groeien. Nu de bodems weer zijn

in het verleden niet volledig gekapt maar iets

opgedroogd kunnen de werkzaamheden weer

verder boven de grond afgezet. Hierdoor loopt

Meer informatie en aanmelden?

worden opgepakt.

de boom opnieuw uit en het hout werd gebruikt

Kijk voor meer informatie ook eens op

om te bouwen, om gereedschappen te maken

www.wormenhotel.nl. Mocht je interesse hebben

Waarom dunning?

of om te stoken. Door dat om de 15-25 jaar

om deel te nemen, geef je dan op! Of heb je mis-

Dunnen is het verwijderen van bomen zodat

te doen ontstaan de karakteristieke stoven.

schien nog vragen? Stuur een mail of bericht naar

andere bomen de ruimte krijgen verder te

Op bijzondere en kansrijke plekken wordt het

o.roosengarten@gmail.com.

groeien. Hierdoor gaan deze bomen beter

hakhoutbeheer in ere hersteld.
Hoe werkt het?

groeien en worden ze dikker, stabieler en
vitaler. Als gevolg van de dunning krijgen meer

De werkzaamheden worden deels in handkracht

Eigenlijk is het heel simpel. Verzamel je tuin- en

boomsoorten de kans het kronendak te bereiken.

en deels met machines uitgevoerd. Het hout

keukenafval en doe dit boven in het wormenhotel.

Tevens bereikt meer licht de bodem van het bos

wordt vervolgens in de houtverwerkende

De wormen doen de rest! De lagen die hierdoor

waardoor de ondergroei, struiken en kruiden, zich

industrie verwerkt of gebruikt om energie op

ontstaan drukken samen en veranderen zo lang-

beter kunnen ontwikkelen. Ook zal er een grotere

te wekken.

zaam aan in compost. Na een half jaar kun je aan
de onderkant van het wormenhotel de compost

variatie ontstaan tussen lichte (open) en donkere
(gesloten) plekken. Deze ontwikkeling versterkt

Bij de uitvoering van bosbeheermaatregelen

oogsten. Een wormenhotel is er voor de buurt en

de natuurwaarden van de Kasteelse bossen.

wordt gewerkt volgens de Gedragscode

wordt verzorgd door de buurt. Dit betekent dat

zorgvuldig bosbeheer. Door te werken met

we er met elkaar op moeten letten dat deze op

Naast behoud en versterking van de natuurwaar-

deze gedragscode worden bijvoorbeeld

de juiste manier gebruikt zal worden. De omvang

den wordt ook de beleving in het gebied vergroot.

roofvogelnesten, spechten(nest) bomen,

van deze kast is afhankelijk van het aantal deel-

De Kasteelse bossen behoren van oudsher

mierennesten, holen en zeldzame ﬂora ontzien

nemende huishoudens.

bij Kasteel Huys ter Horst. Diverse 200-jaar

tijdens de werkzaamheden.
Doe mee!

oude bomen, in combinatie met het historisch
padenpatroon, ademen de geschiedenis uit van

De uitvoering van de werkzaamheden wordt

In het voorjaar van 2021 willen we gaan starten

dit bijzondere gebied. Deze sfeer wordt middels

begeleid door Bosgroep Zuid Nederland.

in het Luttel met een pilot. Bij deze de oproep aan

de werkzaamheden vergroot door meer bomen

Voor informatie kunt u contact opnemen met

alle buurtbewoners om je vóór 1 september 2020

de kans te geven om dikker en ouder te worden.

mevrouw D. Wirtz van Bosgroep Zuid Nederland.

aan te melden als je interesse hebt in deelname

Bovendien wordt de laanstructuur versterkt.

Mailadres: d.wirtz@bosgroepzuid.nl.

aan dit te gekke project en avontuur! De Pilot gaat
van start bij een aanmelding van minimaal 5 huis-

Rijbewijzen
tijdelijk langer geldig
Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om je rijbewijs op
tijd te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen
rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn.
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

verloopt. Je blijft verzekerd en krijgt
geen boete voor je verlopen rijbewijs.

in het verkeer.
• Een verlopen rijbewijs geldt niet als
identiﬁcatiemiddel, behalve voor
gezondheidszorg of hulp.

houdens en zal ongeveer een jaar duren. Daarna
zal samen met de Gemeente en deelnemers

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).

Wil je je rijbewijs toch verlengen?

Hegelsom

Lottum

Dat kan natuurlijk. Kijk dan op

Langstraat 46 a

Zandterweg 27

www.horstaandemaas.nl/rijbewijs.

Horst

Meterik

Horst aan de Maas

Hier staat wat je moet meenemen voor

St. Lambertusplein 9

Americaanseweg 126

Nehobolaan 8a, Tienray

jouw aanvraag. Meer informatie over de

Venrayseweg 89

Sevenum

regeling vind je op RDW.nl.

Norbertuswijk

Grubbenvorsterweg 66

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

Vertrokken naar onbeken-

077 - 477 9777

de bestemming
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Mestverwerker America gematst door provinciale bestuurders

Nabij de kern van America draait al jaren het mestverwerkingsbedrijf
van Willems. Klachten over de enorme (stank)overlast voor de omwonenden werden niet direct serieus genomen door de gemeente en de
provincie. Maar na veel aandringen werd toch ingegrepen.
Een dwangsom werd opgelegd.
Willems had slechts een vergunning
voor de verwerking van 58.000 ton
mest maar bleek in de praktijk illegaal veel meer mest te verwerken
dan toegestaan. Maar ondertussen
vroeg Willems een nieuwe vergunning om de capaciteit van zijn mest-

VVD Horst aan de Maas

verwerkingsbedrijf uit te breiden van
58.000 ton naar 450.000 ton mest.
De provincie is op verschillende
manieren financieel verbonden met
Willems. Zo krijgt Willems van de
provincie heel veel geld uit het provinciaal innovatiefonds LEF (Limburgs
Energie Fonds). Dat geld is onder

andere besteed aan projecten van
Willems in America, Odiliapeel en
Zevenellen, een project in ontwikkeling.
Door ‘fouten’ van de gemeente
Horst aan de Maas en een eentweetje tussen twee gedeputeerden van Limburg, Burlet van Forum
voor Democratie en Housman van
de PVV, werd de dwangsom echter door de rechter opgeheven en
werd de vergunning voor de uitbreiding verleend. Tot grote woede van

de omwonenden en van een deel
van de gemeenteraad van Horst aan
de Maas. Samen met andere partijen stelde de SP schriftelijk vragen
aan het College van B&W. In oktober moet de raad besluiten of de
gemeente meegaat met de plannen
van Willems en de provincie. Wat de
SP betreft zal er alles aan gedaan
worden om daar een stokje voor te
steken.

procedureel goede manier is gesteld,
maar ook wanneer je reactie kunt
verwachten.
Dit geeft duidelijkheid. Wordt de
termijn niet gehaald, ziet u wellicht
waarom, of trekt u alsnog aan de bel.
Zo hou je als inwoner of bedrijf controle. Maar ook kan de gemeenteraad
de kwaliteit van de serviceverlening
daardoor in de gaten houden.
Het college geeft aan dit eerst te
gaan onderzoeken. Dit duurt zeker
een jaar. Want het heeft ook te

maken met de communicatie via
internet. Zo’n systeem zou aanpassingen vergen en veel geld kosten.
De euro’s vliegen er echter aan alle
kanten uit, maar voor het verbeteren van de service aan de inwoners
en ondernemers is nu geen geld.
Maar goed, we wachten al twee jaar.
Daarom zeggen we wat ons betreft:
Gewoon. Doen.

Michael van Rengs

Duidelijke communicatie

De serviceverlening van de gemeente mag beter. Om dat te verbeteren
hebben we het college gevraagd na te denken over een track-andtrace-systeem. Vergelijk het met het kunnen volgen van een besteld
pakketje naar je thuis.
Wellicht denkt u: daar heb ik eerder
iets over gelezen. Dat klopt. In 2018
hebben we namelijk het College van
B&W vragen gesteld over zo’n systeem. En onlangs hebben we deze
vragen herhaald, aangezien we nog
geen antwoord hadden, bijna twee
jaar later.

Bij meerdere gemeentes in
Nederland gebruiken ze een soortgelijk systeem voor vragen die inwoners en bedrijven bij de gemeente
insturen. Je hebt bijvoorbeeld een
vergunning ingediend of vraag
gesteld, krijgt een link doorgestuurd
en ziet niet alleen of de vraag op de

Yvonne Douven

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.

ELEKTROTECHNIEK

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

PRODUCTIE-ICT

Geef je carrière een draai!
Wij brengen
machines
tot leven

Bij ons draait het om jou
Elektromonteur
Software-engineer
Hardware-engineer

Bekijk alle vacatures op www.vandoren.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Sluiting strandbad Kasteelse Bossen kwam te laat
Het strandbad in de Kasteelse Bossen in Horst werd op maandag 10 augustus gesloten. De reden was de drukte. De anderhalvemeterregel kon
niet meer voldoende worden nageleefd. Midden vorige week was het ook al enorm druk bij het strandbad, had de gemeente Horst aan de Maas
het gebied niet eerder moeten afsluiten?
De gemeente kreeg veel positieve reacties
op het sluitingsbericht dat ze op haar sociale
mediakanalen deelde. ‘En terecht’ en
‘Groot gelijk, sluiten die hap’, waren de meeste
reacties. Een aantal mensen klaagt toch
over deze beslissing. Het zou namelijk ook
al midden vorige week ontzettend druk zijn
geweest en veel bezoekers hadden lak aan

de anderhalvemeterregel. ‘Hutjemutje zaten die
mensen op elkaar’, schreef iemand op Facebook.
De gemeente had dus al eerder die week het bad
moeten sluiten.
Of viel het toch allemaal mee? En waren deze
‘kritische’ reacties overbezorgde inwoners? Het is
voor de omliggende horecabedrijven niet fijn als
dergelijke besluiten worden genomen. Hun klan-

ten worden ook weggehaald. ‘Jullie verpesten het
laatste beetje plezier wat hier in de omgeving is’,
schreef iemand anders. De vraag is of er coronabesmettingen zijn geweest in de afgelopen week.
Dat moet nog blijken.
Sluiting strandbad Kasteelse Bossen
kwam te laat. Wat vindt u?

Bespreking poll week 32

Mondkapjes geven schijnveiligheid
Steden als Amsterdam hebben op bepaalde drukke plekken in de stad een mondkapjesplicht ingevoerd. 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. Je kunt je afvragen of zo’n mondkapje niet een vorm van schijnveiligheid geeft of dat het meer bewustwording creëert.
56 procent van de respondenten is het eens met
de stelling. Bij deze groep hoort ook Ans van den
Bogart. “Het is alleen een schijnveiligheid wanneer
het virus zo agressief zou zijn als men beweert.
Aangezien dit niet het geval is, zijn ze compleet
overbodig.”
Toch kwamen de meeste reacties van de
minderheid (46 procent van de responden-

ten). Winnie Robles stemde op Facebook oneens.
“Een mondmasker draag je vooral om je omgeving te beschermen. Zelfs het allerslechtste masker
verkort iemands ‘sproeistraal’. In een artikel staat
dat zeker 45 vluchten in Nederland geland zijn met
één of meer besmette personen. Er staat niet hoeveel medepassagiers niet besmet zijn, omdat die
besmette personen een masker droegen. Een mond-

kapje is géén vervanging van 1,5 meter, maar helpt
wel als je toch te dicht bij elkaar komt. Moet wél
iedereen meedoen.”
Wilma Bussemakers denkt dat het dragen van een
mondkapje voordeel geeft voor personen die risico
lopen door onderliggende klachten. “Zeker als het druk
is en je de afstand van 1,5 meter niet kan houden.
Alles wat het risico verminderd, is mee genomen.”

Ingezonden brief

Kadernota: een aanslag op de kwaliteit van de Horster samenleving
Behalve de VVD zingen college en raad het hoogste smartlappenlied over het zware financiële weer van
Horst aan de Maas. Wanhopig worden de eigen tekortkomingen ingeruild. Anderen zijn schuld. Ook
corona.
Geachte raad, heb dan eens het lef
het college niet toe te laten werken naar een sluitende begroting.
Kies voor een niet sluitende begroting. Dat is tenminste een bewuste
daad van verzet tegen opgelegde
tekorten. Ga de confrontatie aan
met de provincie. Hopelijk worden
dan de overtrokken ambities teruggebracht naar normale proporties.
Het nieuwe zwembad en Afslag10
zullen afvallen als overbodige luxe
artikelen uit het ambitieassortiment.
Zij worden bekostigd over de ruggen van de inwoners. Het smartlap-

penlied is tegelijk een aankondiging
van bezuinigingen en verhoging
van belastingen. Niks ombuigingen, knalharde bezuinigen. Ook voor
getroffenen door corona: jongeren,
flexwerkers, uitkeringsgerechtigden,
daklozen en kleine zelfstandigen
zonder financiële buffer. Alleen de
VVD kan daar niet mee instemmen.
Al in 2009 is door Richard Wilkinson
en Kate Pickett aangetoond dat
sociale ongelijkheid samenhangt
met lage levensverwachting, ziekte
en gezondheid, gebrekkige sociale
cohesie en criminaliteit. Te weinig is

die bevinding ingedaald in de politiek. De sociale ongelijkheid wordt
alleen maar groter, zeker bij harde
bezuiniging in het sociale domein.
Genoemd worden armoedebeleid
kinderen, Vroeg- en Voorschoolse
Educatie (VVE) en gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid. Niet
genoemd, maar ongetwijfeld zal de
jeugdzorg niet aan het mes van de
scherprechter ontkomen. Gezondste
Regio is een utopie. Het budget daarvoor dient verschoven te worden
naar jeugdzorg. Wie alleen maar in
centen denkt, heeft geen notie van

de al jaren bestaande zorgen over
het groeiende aantal zelfdodingen
onder jongeren. In 2017 bijvoorbeeld
was het aantal jongeren tussen 10
en 20 jaar dat door zelfdoding overleed, ruim anderhalf keer hoger dan
in de jaren daarvoor.
Zeker is dat de gemeente het dichtst
bij de burgers staat en het beste kan
weten wat burgers nodig hebben. De
kadernota geeft daar allerminst blijk
van. Een vereniging van bezorgde
burgers over gezondheid, welzijn en
handhaving van normen wordt een
goed antwoord. Dan wordt 10 Odeur
de norm. Zeker en vast.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

Ingezonden brief

Sociale media en Greenpoints
Vooropgesteld; vandalisme is verwerpelijk. Je blijft van andermans spullen af, dus ook van de
Greenpoints. Helemaal mee eens. Mag en moet je veroordelen. Soms maken jongeren zich een paar jaar
schuldig aan dit vandalistisch gedrag om vervolgens plichtsgetrouw huisvader of huismoeder te worden.
Kansloos zijn deze tijdelijke vandalen niet.
Op sociale media ontstaat dan een
andere dynamiek. Daar kies je een
toon voor het korte gewin of ga je
naroeptoeteren. Zie mij eens al die
vandalen veroordelen. Vaak niet
origineel. De wethouder durft niet
op te schrijven wat hij voelt over dit
vandalisme. Hij zegt dat een kansloze
actie is uitgevoerd, dat het kansloze mensen zijn met een kansloze
opvoeding. Trumpiaans en nogal
kansloos als het gaat om aansluiting
met de werkelijkheid. Alex gaat er

nog even overheen. Hij vloekt net
niet, maar, weinig origineel, roeptoetert wel het kanslozen-jargon.
Belangrijker is misschien hoe deze
grootspraak in verhouding staat tot
het kansen bieden aan jongeren. En
tot andere gepleegde wandaden.
Toen de strijd tegen alcoholgebruik
van jongeren begon, was wethouders
partij bereid om geld voor voorlichting weg te nemen voor het handhavingbudget van Van Rooij. Toen was
er geen protest dat jongeren daar-

door minder kansen zouden krijgen.
Alleen landelijke acties hebben toen
nog geholpen. Voorbeeld geven door
geen alcohol in de gemeentelijke
kantine te schenken struikelde bij het
CDA. Gemiste voorbeeldkans. Hoe
ligt klein vandalisme in verhouding
tot andere vormen van wangedrag?
Is het illegaal lozen van 100.000 kg
ammoniak door een mestverwerker ook niet een vorm van milieuvandalisme? En is het wegstinken
van buurtbewoners niet een vorm

van buurtvandalisme en buurtterrorisme? Daar heb ik dit soort felle
reacties niet over gehoord van de
wethouder en zijn trouwe volger(s).
Het is niet verkeerd verontwaardigd
te zijn en vandalisme aan te kaarten. Afkeuren is zeker op zijn plaats
en proberen bij te sturen eveneens.
Maar doe dat niet om Trumpiaans te
scoren. Relativeer en oordeel breder.
Kansloos als term gebruiken. Prima,
maar gebruik het dan voor acties van
mensen die zich zo gedragen dat ze
de toekomst van onze kinderen, klimaat en natuur kansloos maken.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Nielsflits

Column

Oscar voor de
politie
‘Baggervette volgevreten scheelkijkende batsige trekzeug’,
‘Barbie die eens flink in haar
kont moet worden geneukt’, of ‘ik
sla hem het liefst voor z’n arrogante flikkerkop’. Het zijn ‘maar’
quotes uit een WhatsAppgroep
van de politie Horst. Heftig?
Welnee, want het gaat nog veel
verder.
Met grote schrik en verbazing las
ik afgelopen week één van de
meest merkwaardige verhalen
ooit in m’n leven. In de weekendbijlage De Horizon van dagblad
De Limburger werd in een reconstructie beschreven wat er zich al
die tijd afspeelde, daar in dat brave
team van bekwame, opgeleide
politieagenten. De diender die onze
‘beste vriend’ is. Oh, hell no!
De bovenstaande quotes werden na
een intern onderzoek gevonden in
een Whatsappgroep genaamd Game
of Thrones. Zes wijkagenten verenigden zich in deze digitale groep om
hun gal te spuien over de leiding en
over de nieuwe, strakkere koers die
ze moesten varen. Het gaat werkelijk nergens over. Ik schaam me er
echt voor dat ik in deze gemeente
woon en dat is de eerste keer dat
je mij dat hoort zeggen. Over een
stagiair van het team, een studente
van de Politieacademie, wordt
gezegd: ‘Misselijke vette stinktrut is
het....die flikkeren we onder de bus’.
Hoe haal je het in je hoofd?
In het bewuste artikel staat ook:
‘In de WhatsApp worden ook
‘schmutzige foto’s’ gedeeld van
lijken, ongevallen en verhangingen. Bij foto’s van een Pool die door
een diensthond is gebeten volgt
het commentaar: ‘Heerlijk! Zo zie
ik hem graag. Vieze smerige kutzak’.’ Wat is er mis met dit soort
mensen? Om maar eens met een
lekkere rechtse zin te gooien: zulk
volk gewoon achter ‘eigen’ tralies
smijten.
Lees het verhaal in De Horizon,
het gaat nog vele stappen verder.
Ongelofelijk. Ik weet het zeker, als
je dit verhaal als script voordraagt
bij een regisseur in Hollywood, dan
verklaart diegene je of voor gek of
je ontvangt ter plekke een Oscar.
Zulke verhalen bedenk je gewoon
niet. Het is dat we geen Horster
filmgala hadden. Anders: ‘And the
Oscar goes to… The Horster Bad
Cops. Congratulations, suckers.’
Schaam ze, Niels
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15-vragen aan

Imke Keijsers Melderslo
Wat vindt je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijkste dat er niks
wordt doorverteld als ik iets in vertrouwen verteld heb. En dat we
gewoon gezelligheid en lol kunnen
hebben. Maar dat het ook goed is als
ik een keer niet wil afspreken. En dat
je er voor elkaar bent als er iets minder leuks is gebeurd.

Hoi

Wat is je favoriete game?
Ik speel eigenlijk bijna nooit spelletjes. Vroeger vond ik ‘Just Dance’ op
de Wii wel leuk om te doen. Ik vind
het bijvoorbeeld wel leuk om ‘Qwixx’
te spelen met mijn familie. Dat is
een dobbelspelletje waar je punten
scoort.

Hond of kat?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

moeder snapt er dan niks van dat ik
het niet koud heb.

Imke Keijsers
14 jaar
Melderslo
Citaverde College

Wat is je droombaan?

Ik zou heel graag een eigen lunchroom willen hebben. Eentje waar je
Ik denk aan het kletsen via Snapchat gewoon lekker kunt lunchen, kletsen
en werken. Want ik vind het erg leuk
en WhatsApp met mijn vriendinnen.
Op vakantie was er wifi op het terras. om lekkere dingen te koken, en het
lijkt me bijvoorbeeld superleuk om
Dus ik zat vaak vooraan de cammooie cappuccino’s te leren maken.
ping op het terras. Even bijkletsen
met mijn vriendinnen. Als ik bij mijn
vriendinnen ben en ik krijg een mel- Heb je een bijnaam?
ding van Snapchat of WhatsApp, dan Ja, ik heb een paar bijnamen. Mijn
hoef ik niet meteen te weten wie of
moeder noemt me Wimke, dat komt
wat dat is.
omdat oma Mien altijd zei: ‘WahImke?’ en dat werd dan een beetje
afgekort naar w-imke, dus Wimke.
Is er een liedje waar je speciale
Bij de tomaatjes op het werk noeherinneringen aan hebt?
Ik heb eigenlijk niet echt liedjes met men sommige collega’s mij Im, want
dat is lekker kort. Mijn vriendinspeciale herinneringen. Ik vind het
nen noemen mij vaker Immie, Im of
leuk om van alles te luisteren. Maar
als ik er dan twee met herinneringen gewoon Imke.
op moet noemen, dan deze: de liedjes van de musical ‘Alles overboord’
Wat doe je op het liefst op een
uit groep 8, ‘Rollercoaster’ van Danny vrijdag- of zaterdagavond?
Vera, die werd gedraaid op de creOp vrijdagavond en zaterdagavond ga
matie van opa Ger.
ik het liefst chillen met mijn vriendinnen. Met Maud ga ik dan vaker naar
het schoolplein hier in het dorp.
Hoe zou je je eigen stijl omschrij-

Waar ben je verslaafd aan?

ven?

Gewoon gemakkelijk. Het liefst heb
ik een spijkerbroek aan met een
T-shirt en leuke sneakers. In de winter draag ik altijd een T-shirt. Mijn

Wie is je grootste voorbeeld?
Ik heb niet echt een voorbeeld.
Vroeger vond ik Epke Zonderland
een voorbeeld. Daardoor ben ik op
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turnen gegaan. Het turnen vond ik
superleuk. Ook het meedoen met de
clubkampioenschappen. Het motto
was: meedoen is belangrijker dan
winnen. Helaas heb ik dan ook niet
gewonnen.

Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Dat opa Ger zomaar plotseling overleed. Oma Nell was ziek, dus daar
was je dan wel een klein beetje op
voorbereid toen zij overleed. Maar
opa die kreeg vorig jaar zomaar een
hartstilstand.

Wat is je beste en slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is als ik iets
moet leren wat ik leuk vind om te
doen, dan lukt dat meestal snel, en
anders heb ik doorzettingsvermogen
en ga door totdat het me lukt.
De slechtste eigenschap is dat ik niet
goed stilzitten kan en luisteren.

Wat is je favoriete social
medium?
Snapchat. Mijn langste reeks is
momenteel al 669 dagen lang. Elke
dag stuur ik dan een ‘Good Morningsnap’ naar mijn vriendinnen die ook
op Snapchat zitten. Meestal heb ik
dan een foto van een plantje of de
lucht.

Als ik uit deze twee moet kiezen dan
hond. Of bedoel je: Hond, kat of kippen? Dan: kippen. Ik heb twee kippen als huisdier. Lilly, de zijdehoen,
die was een tijdje terug broeds. Toen
heb ik in Melderslo twee broedeieren gekocht en die heeft Lilly uitgebroed. Daar kwamen twee kuikens
uit, Agnes en Miep. Agnes bleek toch
een haan te zijn en die hebben we
weer naar familie van papa gebracht.
Miep mocht hier blijven. Miep is een
Marans kip en wordt wat groter dan
een zijdehoen, maar ze ziet toch Lilly
als haar moeder.

Wat zou je nooit meer over doen?
In de parkeergarage in Venlo lopen
met mijn moeder en dat dan het
brandalarm af gaat. En dat je dan bij
de schuifdeur komt en die niet open
gaat. Terwijl dus iedereen zo snel
mogelijk naar buiten moest. Ik schrok
zo erg en was helemaal in paniek en
ging heel hard huilen. Gelukkig was
er niks aan de hand.

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Liever twee keer zo slim. Ik denk dat
dat wel handig is. Dan zou ik gemakkelijker de ‘leervakken’ kunnen leren
zoals bijvoorbeeld Engels en Duits. De
vakken waarbij ik dingen moet doen
en maken kan ik veel beter en vind
ik ook gemakkelijker dan allemaal
woordjes of definities uit mijn hoofd
te leren.
Tekst: Jélena Bours
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Het mooiste
weertje
Het is de afgelopen dagen weer
schandalig warm geweest.
De zon verliet ons maar zelden
en de achterblijvende hitte
zorgde voor nachten boven
normale kamertemperaturen.
Dit is nou echt zomer.
Sommigen kijken het hele jaar
al uit naar deze tropische hitte,
anderen smachten op dit
moment naar een koele herfstbries. Dit zette me aan het
denken. In welk seizoen hebben
we nou echt het beste weer?
Wat is het beste seizoen?
Ik dacht als eerste aan de winter.
Op dit moment kan ik het gebrek
aan warmte, dat de winter ons
biedt, best gebruiken. Ik zou heel
graag naar buiten kunnen gaan
om een frisse neus te halen en om
niet al te zweten wanneer ik rustig
in een stoel zit te luieren. Helaas
heeft de winter ook nadelen.
Zoals bijvoorbeeld de meerdere
lagen kleding die je moet dragen
om buiten te overleven. Ook vind ik
het naar dat ik in het donker naar
school kan gaan en vervolgens in
het donker weer terug moet fietsen.
In de zomer is het bloedheet en in
de winter juist ijskoud. Misschien
moet ik mijn geluk zoeken bij de
iets gematigdere seizoenen: de
lente en de herfst. Niet te warm
niet te koud. In de lente kun je
vaak al lekker buiten zitten en niets
gaat boven een boswandeling in
de herfst. Toch zijn er altijd dingen
die je niet kan doen. Wintersport
is net niet hetzelfde in de lente.
Je zult ook niet echt lekker aan het
strand liggen in de herfst.
Ik betwijfel nu of er wel een beste
seizoen bestaat. ‘Goed’ weer is
erg subjectief en hangt erg af van
wat je precies wil doen en beleven. Een surfer loopt natuurlijk niet
warm voor een watertemperatuur
van slechts 5 graden en een hardloper vindt 30 graden weer veel
te warm. Wanneer het weer men
niet schikt hoor je al snel: “Was het
maar weer zomer” of “Ik wist niet
dat ik de winter zo kon missen”.
Gelukkig blijven de seizoenen rouleren. Dat is ook het mooie. Met al
deze seizoenen wordt het elk jaar
weer voor iedereen een keer goed
weer.

Teun
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Geplukt

Theej Verheggen Lottum
Hij was jarenlang voorzitter van het Rozenfestival en was onder andere de kartrekker bij de uitbreiding
van de Rozenhof. Nu is hij dagelijks in zijn tuin te vinden. Deze week wordt Theej Verheggen (79) uit
Lottum geplukt.

Kwekerij
Theej ging naar de mulo, maar dat
bleek niet zo’n succes en dus belandde
hij op z’n 15e in een rozen- en boomkwekerij in Lottum. “Dat lag me veel
beter dan leren”, lacht hij. Daar werkte
hij een paar jaar om via een kwekerij
in Tegelen uiteindelijk bij de Heidemij
(nu Arcadis) te belanden. Daar was
hij tot aan zijn pensioen projectleider.
“Dat werk heb ik altijd erg graag
gedaan. En als ik thuiskwam, ging ik
weer naar buiten, de tuin in.”

Engelse tuin
Afgelopen februari vierden Theej en Nel
hun vijftigjarig huwelijk. Samen hebben
ze twee zoons en één dochter en zijn ze
de trotste opa en oma van drie kleinkinderen. Ze wonen ook al vijftig jaar aan
de Horsterdijk. “We hadden geluk dat
we hier een perceel konden kopen waar
we op mochten bouwen. Zo waren we
ook dichtbij Nels moeder die naast ons
woonde.” De eerste jaren was hun achtertuin vooral een speelparadijs voor
de drie kinderen. Nadat die het huis uit
waren, werd de tuin omgevormd tot
wat hij nu is. “Daar hebben we zo’n tien
tot vijftien jaar overgedaan. We hebben
ons voornamelijk laten inspireren door
Engelse tuinen, weelderig en kleurrijk. We hebben hem helemaal naar
onze smaak ingericht.” Nadat Theej
met pensioen ging, besloten ze de tuin
in de zomer een dag in de week open
te stellen voor bezoekers. “We hadden
af en toe al eens verenigingen zoals
Groei&Bloei op bezoek gehad. Iemand
kwam toen met het idee om de tuin
voor meer mensen open te stellen en
dat doen we nu al zo’n twintig jaar.”

planten te vinden. Samen met zijn Nel
heeft de tuin in ongeveer twintig jaar
tijd de vorm gegeven die hij nu heeft.
En waar Lottum vooral beroemd is om
haar rozen, staat de tuin van Theej
juist bekend om de dahlia’s. Jarenlang
een wat vergeten en voor sommigen
ouderwetse bloem, die weer aan een
opmars bezig is. “De dahlia bloeit van
juli tot aan de vorst, die zorgt dus ook
later in het jaar nog voor kleur. Daarbij

is het een makkelijke plant. Wij hebben
zo’n 160 soorten dahlia’s hier staan. Ja,
ik denk dat we wel een trendsetter zijn
als het om de dahlia’s gaat, namelijk
het combineren met andere planten in
de borders.”

Als de beste ploeg
maar wint,
dan vind ik het prima

Puzzel
Fanatieke voetballer

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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Als klein jongetje was Theej al veel in
de natuur te vinden. Hij groeide op aan
de Ulsheggerweg (nu Stokterweg) met
twee jongere broers en een zusje. Hij
had er toen al een eigen stukje grond
waar hij met plantjes in de weer was.
Zijn vader was postbode en stond in
het dorp dan ook bekend als Post Nol.
“Hij heeft veertig jaar als postbode
gewerkt en was daarnaast ook heel
actief in het verenigingsleven. Zo was
hij lid van de gemeenteraad en voorzitter van de voetbalclub. Mijn broers en
ik waren hele fanatieke voetballers, we
stonden met z’n drieën in het eerste
elftal, ik als keeper. Zelf ben ik ook een
jaar of acht voorzitter geweest van de
voetbalvereniging. Ik volg het voetbal nog wel, maar ik heb verder geen
favoriete club. Als de beste ploeg maar
wint, dan vind ik het prima.”

Column

Vakantie
gevoel
‘Vakantie’, zoek je het woord op
in Van Dale Online dan vind je:
‘1: periode waarin geen lessen
worden gegeven: grote vakantie, zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie,
krokusvakantie, carnavalsvakantie, paasvakantie, meivakantie, pinkstervakantie 2:
jaarlijks toegekende vrije tijd
voor werkenden 3: reis naar en
verblijf elders voor zijn plezier:
op vakantie gaan.’

Het werk in zo’n grote tuin is nooit
gedaan. Dat betekent dan ook dat Theej
en Nel in de zomer nooit op vakantie gaan. “Af en toe een lang weekend, maar niet langer. In februari gaan
we altijd naar de Algarve in Portugal.
Dan is de temperatuur daar heerlijk en
er is een prachtige natuur. Daarnaast
heeft Theej zich ook jaren ingezet
voor de gemeenschap. Hij was onder
andere voorzitter van het Rozenfestival
en van De Rozenhof, het rozeninformatiecentrum in het dorp. Hoewel hij
daar nu geen voorzitter meer van is,
heeft hij zich wel actief ingezet voor de
komende uitbreiding. Het tweejaarlijkse
Rozenfestival beleefde in 2018 haar
laatste editie. Het bleek steeds moeilijker te zijn om de mensen bij elkaar te
krijgen. “Jammer, “zegt Theej, “maar
ik heb alle begrip voor het besluit dat
het bestuur heeft genomen. Er zat heel
veel werk in het voortraject en het was
ook al in mijn tijd lastig mensen te vinden die daar tijd voor hadden.” Theej
heeft hoop dat het Rozenfestival, in
welke vorm dan ook, weer terugkomt.
“Misschien in een kleinere opzet, maar
dat het er komt, daar ben ik van overtuigd.”
Hoewel hij inmiddels 79 jaar is, voelt hij
zich niet zo. “Ik ben altijd bezig. Actief
zijn, is ook de beste remedie tegen oud
worden. Ik voel me heel rijk dat ik dit
nog allemaal kan doen en hopelijk blijft
dat nog lang zo.”

Grappig dat de schoolsituatie als
eerste wordt genoemd met in de
uitleg zo’n lange reeks vakanties,
dat ik als argeloze burger me zou
afvragen of er in dat onderwijs
überhaupt ooit wordt gewerkt.
Wij weten wel beter. En sinds het
thuisonderwijs heel veel anderen gelukkig ook. Vakanties zijn er
trouwens vooral voor de leerlingen. Het is Pokon voor pubers en
ze doen het er geweldig op. Na de
zomer zijn ze namelijk allemaal
enorm gegroeid in de lengte of in
de breedte. Komt dat doordat ze
‘elders verbleven voor hun plezier’
of doordat wij hun hersenen even
met rust lieten?
Was dit geen coronazomer, dan
dwaalde ik nu voor mijn plezier
met manlief door het Engelse Lake
District, te voet van B&B naar B&B.
Engeland is onze favoriete bestemming, een walhalla voor wandelaars. Met voor ons als onbetwiste
nummer één de ‘coast-to-coastroute’ dwars door Engeland, door
drie nationale parken. Startend in
St. Bees in de Ierse Zee om 300
kilometer verderop te eindigen met
alweer natte schoenen in Robin
Hood’s Bay. Elke dag een nieuw
avontuur, elke nacht een ander
bed in een ander dorp, maar met
dezelfde man. En ’s avonds een
pint met de locals in een pub.
Nu de mogelijkheden beperkt zijn,
betrap ik mezelf ondanks corona
toch regelmatig op enig vakantiegevoel. De lucht blauwer dan
blauw, een aangenaam zonnetje
en sappig groen in de tuin. Wind
die langs je benen strijkt, een boek
waarin je kunt verdwijnen. En zo
krijg ik dan toch dat inwendige
jubeltje: blij dat ik leef en blij dat ik
dit beleef. Vakantiegevoel zit soms
in het gewone: het ‘easy living’.
‘Oh, it’s such a perfect day and
I’m glad I spent it with you.’

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Dorien Stals, Dendron College

Algarve
Met een thermometer die 30-plus
aangeeft, is het goed toeven in de
schaduw van de tuin van Theej en
Nel Verheggen. Overal in de 4.000
vierkante meter grote tuin zijn zitjes en schaduwplekjes te vinden.
Met deze tropische temperaturen
geen overbodige luxe. De weelderige tuin aan de Horsterdijk is
zijn lust en zijn leven. Overdag is
Theej dan ook bijna altijd tussen de

Binnenkijken bij...
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Gemeente geeft groen licht

Carbootsales gaan gewoon
weer door
De Carbootsale in Horst wordt vanaf zondag 23 augustus weer
gehouden. De gemeente Horst aan de Maas geeft groen licht voor
de rommelmarkt op het Evenemententerrein in Horst.

Enige tijd heeft de Carbootsale niet
kunnen plaatsvinden vanwege het
coronavirus. In goed overleg met
de gemeente gaat het op zondag
23 augustus toch gebeuren. Het is
niet de Carbootsale zoals gewoonlijk, maar een aangepaste. Zo komen
er looppaden van 10 meter breed
om de 1,5 meter afstand te bewaren. “Dit heeft als gevolg dat we
minder standhouders kunnen toelaten op ons terrein”, zegt de organisatie. “Het bezoekersaantal is
onbeperkt bij buitenevenementen.
Op ons 10 hectare terrein kan er voldoende afstand worden gehouden.”

Registratie-eis
Met banners en borden atten-

deert de organisatie haar bezoekers op de anderhalvemeterregel.
“Daarnaast doen we ook beroep op
het gezonde verstand van de mens.
Houd gewoon voldoende afstand.”
Er wordt een aparte loopuitgang
gecreëerd die de bezoekers kunnen vinden door borden te volgen.
Ook is er een registratie-eis en
worden alle bezoekers en standhouders verzocht om hun gegevens achter te laten. Mondkapjes
zijn niet verplicht. De Carbootsale
wordt op zondag 23 augustus
gehouden. Daarna volgen de data
van de zondag 13 en 27 september en 11 oktober. Alle markten
beginnen om 08.30 uur op het
Evenemententerrein in Horst.

Kris Haanen wint eerste ronde
ADAC Kart Masters
Karter Kris Haanen uit Meterik wist tijdens de eerste ronde van het ADAC Kart Masters op zondag
2 augustus de eerste plek te bemachtigen. De wedstrijd werd verreden in Kerpen. Haanen gaat nu aan
de leiding in het klassement.

Haanen noteerde de snelste tijden in
de trainingen, warming-up en kwalificatie. Beide heats, die werden verreden
op zaterdag 1 augustus, gingen voor
hem goed. Zondag won hij twee finales. In totaal deden 46 rijders mee in
zijn klasse. “Ik ben blij dat ik gewonnen
heb”, zegt Haanen. “Het is lekker om zo
weer van start te gaan na de coronastop. Ik sta op P1 in de stand met het
volle aantal punten. Het voelt natuurlijk
fijn na de coronastop.”

eerste heat waarbij hij een klein gaatje
sloeg. “Al snel kwam ik te rijden achter
een aantal achterblijvers die gecrasht
was. Eén daarvan had een lekke radiateur en ineens keer verloor ik de kart.
Er lag wat water op de baan en ik gleed
weg. Daarna lag ik tweede. Gelukkig
kon ik me goed herpakken, na een paar
rondjes was ik terug op P1. Ook had ik
de snelste raceronde.”

Verrassen

In de tweede finale werd Kris in de
eerste ronde gepasseerd. “Ik zat
De Limburger had een goede start in de vlak achter mijn teamgenoot Daniel

Guinchard. Hij verdedigde elke
bocht, terwijl de race nog maar
net begonnen was. Ik moest hem
verrassen in een bocht waar hij het
niet verwachtte. Hij had een slechte
exit en ik dacht: nu moet ik hem
inhalen. Dus ik pakte hem op het
knikje van het rechte stuk, dat had hij
niet verwacht. Toen ik hem passeerde,
verloor hij wat meters. Met een
voorsprong van 1,4 seconde heb ik
uiteindelijk gewonnen en pakte ik
opnieuw de snelste ronde.”

Lekke radiateur

Tekst: Erwin Blatter

Peelrunners organiseert hardloopcursus
voor beginners

Meubelstoffeerderij
John Lemmen

Lopersgroep de Peelrunners komt met een hardloopcursus die start op dinsdag 1 september. De cursus is
vooral voor beginnende lopers die nooit de eerste stap durven te zetten.

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> 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
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

De hardloopcursus telt wekelijk
twee lessen en worden op dinsdag
en donderdag gehouden. Nordic
Walking start op donderdag 10 september. Wandelen met stokken is

een manier waarbij je 90 procent
van je spieren activeert. De cursussen starten op niveau 0 en na twaalf
weken kan de kandidaat volgens
De Peelrunners 5 kilometer aan een

stuk hardlopen. Onder deskundige
en persoonlijke begeleiding wordt
hiernaartoe gewerkt.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.peelrunners.nl
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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

zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

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

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

kerkdienst
kerkdienst

Spoedgevallendienst

14 t/m 16 augustus

De Schuilplaats
zondag

Huisartsenpost

10.00
14.30

Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

17 t/m 20 augustus
Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
077 398 28 71

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
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Afgelast vanwege corona

55-jarig jubileum jeugdcarnaval Hegelsom
verplaatst naar 2021
Het jubileumweekend van jeugdcarnaval Hegelsom op zaterdag 14 en zondag 15 november kan dit jaar
niet plaatsvinden vanwege corona. Daarom verplaatst de stichting haar jubileum naar zaterdag 13 en
zondag 14 november 2021.
Het programma is hetzelfde als het
dit jaar zou zijn. Op zaterdag 13
november 2021 houdt jeugdcarnaval
Hegelsom haar receptie en een jubi-

leumfeest. De zondag staat helemaal
in het teken van de vereniging. Dan
doet de jeugdcarnaval een gooi naar
het record om het grootste omelet

van Nederland te maken met 5x1100
eieren. De vereniging bestaat namelijk 55 jaar.

Kroetwis maken in De Locht
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo wordt rond Maria Hemelvaart, zaterdag 15 augustus,
de kroetwis gemaakt.
Dit is een oude traditie. Het gaat daarbij om een bundel van zeven kruiden
en gewassen die bescherming biedt
tegen allerlei kwaaltjes en ongeluk-

ken. De Locht houdt op dinsdag 11 tot
en met zondag 16 augustus deze traditie in ere voor zowel kinderen als
ouderen. Het museum is alle dagen op

van 12.30 tot 17.00 uur geopend.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.museumdelocht.nl

Kleedjesmarkt ook naar Sevenum
Ook in Sevenum wordt een Kleedjesmarkt georganiseerd. Deze wordt gehouden op zondag 23 augustus,
de laatste zondag van de schoolvakantie.
Tijdens de Kleedjesmarkt kunnen
inwoners van Sevenum van 10.00 tot
15.00 uur hun spullen tweedehands
aanbieden aan huis. Kinderkleding,
speelgoed, maar ook andere twee-

dehands goederen. De deelnemende
adressen worden gepubliceerd via de
Facebookpagina van Kleedjesmarkt
Sevenum. Deze plekken worden ook
gedeeld op de website via

www.kleedjesmarkt-sevenum5.
webnode.nl Aanmelden kan door een
e-mail te sturen naar
kleedjesmarktsevenum@hotmail.com

SamenUitBus rijdt weer
De SamenUitBus is weer gestart met rijden na 4,5 maand stil te hebben gestaan. Door versoepeling van
de coronamaatregelen kan de SamenUitBus weer de weg op.
Veel klanten van de bus, veelal ouderen die behoefte hebben aan contact
en ontmoeting met leeftijdsgenoten,

Thuisbarbecue
en muziek
tijdens
Zomerfinale
De Zomerfinale van 2019 viel destijds letterlijk in het water door
hevige regenval. Dit jaar, in 2020,
vindt er een alternatief plaats in de
vorm van een barbecue en muziek.
Het evenement, dat eerst de
Harmoniefeesten heette, gaat in
2020 ook niet door vanwege het
coronavirus. Helemaal cancelen laat
de Koninklijke Harmonie van Horst
niet gebeuren. “Wij zorgen graag bij
de mensen thuis voor een feestje.
Dit betekent dat we dit jaar een ludiek
Zomerfinalist Barbecuepakket aan
de man brengen”, aldus de organisatie. Om het laatste weekend van de
zomervakantie extra feestelijk af te
sluiten, biedt de Koninklijke Harmonie
ook muziek. Omroep Horst aan de
Maas draait vanaf 12.00 uur passende
nummers. Rond 13.00 uur nemen de
Hôrster Böhmische de muziek over.
De groep verzorgt een livestream via
de kanalen van de harmonie.
De barbecuepakketten zijn te vinden
via www.zomerfinale.nl

hebben in de afgelopen maanden geen
uitstapjes kunnen maken. Uit reacties is
gebleken dat ze de uitjes in de coronatijd

erg hebben gemist. Voorlopig worden er
nog geen grote uitstapjes georganiseerd,
maar wel kleine tripjes in de regio.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Horst rondom Wittenhorststraat
Horst rondom Vijverlaan
Horst rondom industriegebied
America buitengebied
Grubbenvorst buitengebied
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

16

Tummers
daar word ik vrolijk van

Wij kunnen je laptop
startklaar maken!

549,-

649,-

499,-

elijkheden
informeer naar de mog

619,-

ASUS LAPTOP / M509DA-EJ371T

HP LAPTOP / 14S-DQ1013ND

• 15,6" FHD scherm • AMD Ryzen 3 3250U processor
• 8 GB DDR4 werkgeheugen • 512 GB SSD • Windows 10

• 14" FHD scherm • IntelCore i5-1035G1 processor
• 8 GB DDR4 werkgeheugen • 256 GB SSD • Windows 10

69,-

55,HP PRINTER / HP DESKJET 2724
• All-in-one: print, scan en kopieer • WiFi • Print ook vanaf smartphone

99,-

169,-

159,POCKETBOOK E-READER / TOUCH HD 3 GREY

DEVOLO MAGIC 1 WIFI MINI STARTER KIT

• 16 GB opslag • Spatwaterbestendig • Bluetooth

Met deze set van powerline adapters creëer je eenvoudig een hotspot en 1
extra netwerkaansluiting in je woning.

7 veilige winkels in Limburg!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

ASUS LAPTOP / M509DA-EJ371T

• 15,6" FHD scherm met anti-glare coating • AMD Ryzen 3 3250U processor
Roermond - Weert - Panningen
- Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
• 8 GB DDR4 werkgeheugen • 512 GB SSD • Windows 10
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

