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Zorgen herontwikkeling
Maasomgeving
Op verschillende gebieden in de Maasomgeving rondom Broekhuizen heeft er de afgelopen jaren een herontwikkeling plaatsgevonden. De twee grote projecten waren de aanleg van
de hoogwaterkering en de kwaliteitsimpuls voor de Loswal aan de Maas. Beide projecten zijn inmiddels zo goed als afgerond, maar de directe belanghebbenden zijn niet tevreden en
maken zich zorgen over de kwaliteit van wat is opgeleverd. Lees verder op pagina 02

Locatie sportpark SAAM blijft twistpunt

gen:
onze afdelin

De komst van een gezamenlijk sportpark voor RKSV Meterik en AVV America lijkt verder weg dan ooit.
Een eerder door de gemeente voorgesteld mediation-traject tussen de twee verenigingen is nog niet
gestart. Daarnaast hebben de beide voetbalclubs een andere kijk op de gang van zaken.

OUTDOOR
AP
GEREEDSCH

Voetbalverenigingen AVV America
en RKSV Meterik spraken in 2017,
onder de noemer SAAM, de inten
tie uit te willen gaan fuseren.
De vraag waar de thuisplek voor
deze samenwerking moet komen,
blijkt echter niet zo eenvoudig te
beantwoorden. Een aantal loca
ties is de afgelopen jaren de revue
gepasseerd, maar afgewezen door
gemeente Horst aan de Maas. Haar
voorkeur gaat namelijk uit naar het
opknappen van het sportpark in
Meterik. Dat ziet AVV America niet
zitten. Eind vorig jaar werd daarom
besloten dat er nogmaals naar

alternatieve locaties wordt geke
ken. In januari van dit jaar werd in
samenspraak met wethouder Han
Geurts afgesproken dat beide clubs
een mediation-traject zouden gaan
volgen om erachter te komen hoe
zij hun gezamenlijke toekomst zien.
Tijdens de gemeenteraadsverga
dering van dinsdag 25 augustus
bleek dat dit traject nog niet is
opgestart. Volgens Geurts komt
dat omdat er geen sprake is van
een echt vraagstuk. Hij wil wach
ten totdat de mediation is afge
rond voordat er nieuw onderzoek
komt naar alternatieve locaties.

Bestuurslid Jelle Houben van AAV
America gaf tijdens de vergade
ring aan dat de verenigingen terug
bij af zijn. “We zijn nu bijna een
jaar verder en nog steeds zonder
resultaat.” Volgens hem komt dat
omdat de gemeente blijft vasthou
den aan het Meterikse sportpark
De Vonckel als meest geschikte
locatie. “Maar dat is niet toekomst
bestendig. AVV America gaat niet
naar De Vonckel.” Hij gaf aan dat
ook VV Hegelsom zich aan wil slui
ten bij de samenwerking.
Lees verder op pagina 07
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Vier vertoningen

Documentaire over Donker Horst
Horst aan de Maas vierde in 2019 een jaar lang het 800-jarig bestaan.
Een van de evenementen die werden georganiseerd was Donker Horst.
Drie avonden op rij was het centrum van Horst in de duisternis gehuld.
Gérard Koenen en Arie Stas maakten een documentaire over deze voor
Horst aan de Maas unieke gebeurtenis.
Koenen en Stas, respectievelijk
bestuurslid en voorzitter van video
club ’t Lenske, filmden het evene
ment, interviewden deelnemers en
organisatie en bewerkten dit alles tot
een 38 minuten durende documen
taire. De regie en montage waren in
handen van Gérard Koenen die ook
met het initiatief kwam.
“We hebben ook gebruik gemaakt
van beelden van andere filmmakers.
Er was heel veel materiaal en dat heb
ik uiteindelijk samen gebreid tot één
verhaal.”
Een evenement filmen dat compleet
in het donker plaatsvindt, vergt nogal
wat van de makers. Stas: “Het was
technisch gezien een hele opgave.
De grootste moeilijkheidsfactor was
de duisternis en je hebt juist veel licht
nodig als je filmt. Sommige beel
den bevatten bijvoorbeeld veel ruis.
Gérard heeft op sommige momen
ten wel met licht gefilmd en waar
nodig beelden zo goed mogelijk
bewerkt.” Koenen: “Wat mij per
soonlijk is opgevallen is al het werk
dat er in Donker Horst is gestoken.
Dat wist ik van te voren niet. Het pas

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden g
 emeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening 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.

sen van de kleren, de regie in de
kerk en alles wat daarbij komt kijken.
Wat ik ook bijzonder vond is dat de
spelers het publiek echt negeerden.
Dat bestond niet voor hen. Mij zagen
ze ook niet, ze liepen gewoon langs
me heen.” Volgens hem is het gelukt
om de sfeer van die avonden goed
te treffen. Stas valt hem bij: “Het is
een prachtige impressie geworden
van een stil evenement. Er zijn heel
veel foto’s gemaakt, daarvan is aan
het einde van de documentaire ook
een serie te zien. Maar beweging en
geluid voegt heel veel toe.” Koenen:
“Ik heb al van sommige deelnemers
gehoord dat zij het heel leuk vinden
om alles op beeld te kunnen zien.
Als je meedoet krijg je namelijk niet
echt mee wat er allemaal gebeurt.”
De documentaire wordt dinsdag 1,
woensdag 2 en vrijdag 4 en zater
dag 5 september vertoond in de tuin
van Grøn in Horst. De eerste twee
Een beeld uit de documentaire
avonden zijn bedoeld voor de deel
de toegang is gratis. Voorafgaand is
nemers, voor de andere twee kun
nen belangstellenden zich aanmelden de korte documentaire ‘Dát kán ik ok’
te zien. Deze draait om Horstenaar
via donkerhorstfilm@gmail.com Er is
Chris Winkelmolen en het kinderboek
plek voor maximaal zestig personen,

dat hij vorig jaar uitbracht.
De documentaire Donker Horst een
Stil Spektakel is ook ingezonden voor
de Limburgse Filmdagen die plaats

vinden in het weekend van 26 en
27 september in Heerlen.
Tekst: Marieke Vullings

Vervolg voorpagina

Zorgen herontwikkeling Maasomgeving
Een paar jaar geleden ontstond al het
initiatief voor de aanleg van een hoog
waterkering in Broekhuizen. “Sinds de
overstromingen in 1993 en 1995 wor
den er al plannen gemaakt voor de
Maas in het kader van Ruimte voor
de Rivier”, vertelt René Hoeijmakers,
vertegenwoordiger van vereni
ging Hoogwaterkering Broekhuizen.
“Versterking van de dijken, hoogwa
terkeringen, allemaal in het kader
van bescherming tegen het water.
Broekhuizen werd in die plannen nooit
meegenomen. Van de horeca en de
aanwonenden hoefde dit ook niet.
De ligging direct aan het water is zo
mooi dat de aanleg van bijvoorbeeld
een dijk meer afbreuk dan goed doet.”
Met de komst van gebiedsontwik
keling Ooijen-Wanssum besloot
gemeente Horst aan de Maas dat ook
Broekhuizen een maatoplossing moest
krijgen. “Vanaf 2013 zijn aanwonenden
en horeca zelf vorm gaan geven aan
de kering, zodat die goed zou passen
bij het dorp. Bijzonder is ook dat zij zelf
eigenaar worden van de kering. Des
te belangrijker dus dat er iets komt
wat zij makkelijk kunnen onderhou
den”, zegt Hoeijmakers. In een traject
van drie jaar werd door de bewoners
zelf een ontwerp gemaakt, waarna
het ontwerp werd overgedragen aan
het projectbureau Ooijen-Wanssum.
Dat nam het ontwerp mee in de aan
besteding die werd gegeven aan uit
voerder Mooder Maas. “En tot die tijd
ging het eigenlijk best oké. We hebben
nooit heel veel ondersteuning gehad,
maar we zijn ook nooit tegengewerkt.”

Vragen bij de bewoners

Verantwoordelijkheid

Pas tegen het einde van de bouwfase
ontstonden er vragen bij de bewo
ners en de horeca-ondernemers.
Hoeijmakers: “Die gingen met name
over de waterdichtheid en over de
onderhoudsvriendelijkheid. Ook is
gebleken dat een van de horecaon
dernemers een deel van de kering
plotseling zelf moet betalen omdat
er geen budget meer voor zou zijn.”
In december 2019 werden alle vragen
gesteld aan het projectbureau. “We zijn
nu bijna negen maanden verder, en
onze vragen zijn nog niet beantwoord,
ondanks herhaald verzoek. Op 8 sep
tember wordt de waterdichtheid van
de waterkering getest, hoe weten we
niet. Over de rest van de vragen heerst
nog steeds onduidelijkheid”, legt
Hoeijmakers uit. “Dat voedt onze twij
fels of de kering wel aan alle kwaliteit
seisen voldoet.”

“Ontzettend frustrerend”, noemen
ze het. Absil: “Er is jarenlang met
veel enthousiasme aan deze plan
nen gewerkt door bewoners, horeca
en dorpsraad. Dan is het ontzettend
vervelend dat er zo weinig van terecht
komt.” Ondanks dat er nog weinig
vertrouwen is in een goede afloop,
stuurde de dorpsraad begin juni op
verzoek van de gemeente zelf een
brief naar de gemeente, waarin de
zorgen namens alle partijen kenbaar
werden gemaakt. “Misschien komt er
in september weer een overleg, maar
het is nog niet zeker of dat iets op gaat
leveren”, vertelt Hoeijmakers. “Hopelijk
staat de gemeente dan op en neemt
ze haar verantwoordelijkheid, want dat
is wat nu moet gebeuren.”
Tijdens de raadsvergadering van dins
dag 25 augustus liet wethouder Rudy
Tegels desgevraagd weten dat er
contact is geweest met de dorpsraad
en de horeca. “De zorgen zijn terecht.
Afspraak is afspraak, dat is duidelijk.
Wat afgesproken is, moet nagekomen
worden. De verantwoordelijkheid ligt
bij het projectbureau en de aannemer.
Het is echter wel zo dat het project nog
tot eind 2020 loopt, dus er moeten nog
zaken worden afgehandeld. Op 9 sept
mber hebben we een overleg met alle
partijen en de insteek is om er samen
uit te komen.”

inmiddels bijna september en het is
nog niet klaar. Ze zijn te laat gestart
met de werkzaamheden.”
Dat is nog niet alles, volgens de
Broekhuizenaren. “Het project zou de
Loswal een kwaliteitsimpuls moe
ten geven, maar het tegendeel is
gebeurd”, vindt Van Wylick. Het idee
van de inwoners van Broekhuizen
was dat het gebied rondom het veer
een welkomstpoort voor Horst aan
de Maas moest worden. “Zo wilden
we bij het beeld van Christoffel een
mooie ontmoetingsplek plaatsen, met
platte tafels en een stukje verharding.
De informatieborden zouden verdwij
nen en er zou ruimte komen voor meer
beleving van de Maas. Uiteindelijk is er
zo goed als niets gebeurd en ziet het er
nu slordiger en onafgewerkt uit”, zegt
hij. “Wij hadden andere verwachtingen
bij het eindresultaat.”
Coen Absil, die vanuit de werkgroep
meedacht over de Loswal, vult aan:
“De passantenhaven is ook een doorn
Kwaliteitsimpuls Loswal
in het oog. We hadden daar altijd al
Parallel aan het hoogwaterkerings
veel last van verzanding. Daar is een
project, liep in Broekhuizen ook het
project dat een kwaliteitsimpuls moest aanpassing voor gedaan, die ervoor
geven aan de Loswal. Henri van Wylick moest zorgen dat dit geen probleem
meer was. Na de aanpassing is het
van de dorpsraad vertelt: “In 2015
zelfs erger geworden. Er kan nu echt
is ons gevraagd om hierover mee te
geen bootje meer in. Ook de boothel
denken. Dat hebben wij toen gedaan
en er zijn hierover gesprekken met de
ling die is aangelegd is onbruikbaar.”
gemeente geweest. Ze waren enthou Zo kunnen de mannen nog wel even
doorgaan. De beloofde fietsenstalling
siast over onze plannen, die zouden
passen in het budget.” Een belangrijke is er niet gekomen, net als de karak
voorwaarde van de omwonenden en
teristieke lantaarnpalen. Ook over de
de horeca, was dat de werkzaamheden afwerking van de loze leidingen zijn ze
vóór het toeristenseizoen klaar zouden niet tevreden: “Eén keer hoogwater en
zijn. “Dat is het eerste pijnpunt, het is
het werkt niet meer.”

Tekst: Aniek van den Brandt/
Marieke Vullings
Beeld: Aniek van den Brandt
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Arend de Korte

Nieuwe vestigingsdirecteur
Ter Peel
Arend de Korte is sinds 1 juni vestigingsdirecteur van PI Zuid-Oost, waar de gevangenissen in Evertsoord en
Roermond onder vallen. Hij is afkomstig van de mannengevangenis in Grave, maar wil geen verschil maken.
“Een vrouwelijke gevangene behandel ik niet anders dan een mannelijke.”

Erespeld voor deken De Graaf
Woutering
Deken Alexander de Graaf Woutering heeft dinsdag 25 augustus de
gemeentelijke erespeld ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding uit
handen van burgemeester Ryan Palmen tijdens zijn afscheid van
het kerkbestuur.

De Graaf Woutering is sinds
2009 werkzaam in Horst aan
de Maas en is pastoor-deken
van de parochiefederatie HorstSevenum. Enkele maanden gele
den werd bekend dat deken
De Graaf Woutering vertrekt uit
Horst vanwege een benoeming
tot plebaan-deken in Roermond.
De deken staat graag mid
den in de gemeenschap en is
onder andere beschermheer van

Op 26-jarige leeftijd was Arend de
Korte de jongste gevangenisdirec
teur van Nederland. In de 26 jaar
die sindsdien zijn verstreken, was
hij onder andere werkzaam in
Rotterdam, Amsterdam en als laat
ste bij de penitentiaire inrichting (PI)
in Grave. Toevallig de plek waar Carla
Wijnhoven, voorheen plaatsvervan
gend vestigingsdirecteur van Ter Peel,
nu werkzaam is. “Ik heb er voor haar
een goed geoliede machine achterge
laten”, lacht De Korte, “en ik ben ook
in goedlopende organisatie terecht
gekomen.” De Korte is eindverant
woordelijke voor de locatie Ter Peel in
Evertsoord en de locatie in Roermond.
“Daarnaast zijn er drie plaatsvervan
gend vestigingsdirecteuren, twee voor
Roermond en één voor Ter Peel.”

Gemoedelijk
Verschillen met zijn vorige werkplek
zijn er zeker. Als eerste natuurlijk
het feit dat Ter Peel een vrouwenge
vangenis is. “Ik heb enkele jaren in
PI Noorderzand in Heerhugowaard
gewerkt, ook een vrouwengevange
nis. Werken met gedetineerde vrou
wen is heel anders. Ik zeg altijd: er
staat bij een vrouwenbajes een hek
omheen omdat het moet, maar ook
zonder hek lopen de vrouwen niet
weg. De sfeer is veel gemoedelij
ker en er is minder fysieke agressie.
Als je in een mannengevangenis het
hek openzet, is iedereen zo gevlo
gen. Een ander verschil is dat in de
gevangenis in Grave mannen voor
een korte tijd verblijven, terwijl er
in Roermond ook gedetineerden zijn
die levenslang hebben gekregen.”
Hij geeft aan een vrouwelijke gede
tineerde niet anders te behandelen
dan een mannelijke. Het is maat
werk zegt hij. “Je hebt gevangenen
die snel agressief worden en je hebt
de gemoedelijke types. Elke gedeti
neerde is anders.”

Groot bureau
Na zijn studie strafrecht in Utrecht en
Antwerpen, startte De Korte zijn car
rière als managementtrainee in Grave.
“Ik wist dat ik in een gevangenis wilde
gaan werken toen ik tijdens mijn stu
die stage liep in het huis van bewa
ring in Amsterdam. De directeur zat
daar in zijn kantoor achter zijn groot
bureau met een sigaar in de mond en
ik dacht: dat wil ik later ook.” Nadat hij
zijn diploma had behaald, solliciteerde
hij direct op een directiefunctie, maar
daarvoor werd hij natuurlijk afgewe
zen. Lachend: “Ik moest nog eerst
meer vlieguren maken.”

Uit je comfortzone
Vestigingsdirecteuren wisselen
gemiddeld om de vijf à zeven jaar
van functie. Omdat De Korte in Grave
zijn achtste jaar inging, wist hij dat
een wisseling er aan zat te komen.
“Aan de ene kant is dat jammer,
want je hebt iets opgebouwd in al
die jaren. Aan de andere kant is het
ook goed om weer uit je comfort
zone te stappen. Ik doe dit werk al
26 jaar en zou niets anders willen.
Het mooie is dat je als vestigings
directeur met de hele keten binnen
justitie te maken hebt. Als voorzitter
van de Nederlandse Vereniging voor
Gevangenisdirecteuren heb ik bij
voorbeeld ook een goed netwerk in
Den Haag en dat heeft zo zijn voor
delen.”

Efficiënt
Wat in ieder geval in de planning
zit, is de vervanging van de huidige
Flexccap, de Zeer Beperkt Beveiligde
Inrichting waar nu ongeveer 72 plek
ken zijn. Daarnaast wil De Korte
bekijken op welke plekken efficiënter
gewerkt kan worden. “Om een voor
beeld te noemen: we hebben een por
tier bij de Flexcap, een portier bij de
algemene ingang en een portier bij de

Schutterij St. Lucia, verleent jaar
lijks zijn medewerking aan de
Klosoverdracht van carnavalsver
eniging D’n Dreumel en neemt het
defilé van de Wandeldriedaagse
in Horst af. Naast zijn werkzaam
heden in Horst is deken De Graaf
Woutering nog een klein gedeelte
van zijn tijd actief als aalmoezenier
bij de Dienst Kerk en Samenleving.
Ook is hij bestuurslid van Stichting
Mgr. Schrijnen-Huis.

vrouwengevangenis. Dat moet anders
kunnen.”

Gekke periode
De Korte startte midden in de corona
tijd met zijn nieuwe functie. “Een hele
gekke periode, voor iedereen. Brabant
was in het begin de brandhaard en
daardoor hebben we in Grave al
vroeg maatregelen moeten nemen.
Eén daarvan was het verminderen van
de bezoekers en uiteindelijk werd zelfs
besloten dat gedetineerden helemaal
geen bezoekers mochten ontvangen.
De gevangenen begrepen dit geluk
kig wel, want zij waren juist bang
dat mensen van buiten corona mee
zouden nemen. Het alternatief was
bezoek achter plexiglas of Skypen.
Dat laatste is heel populair gewor
den, ook in Ter Peel hadden we daar
al ervaring mee. Nu kan het in alle
gevangenissen in Nederland.”

Couleur locale
De gevangenis in Grave staat midden
in een woonwijk en ook Ter Peel staat
in een gemeenschap. “In Grave is mijn
insteek altijd geweest om een goede
buurman te zijn. We gingen regelma
tig met de buurt in gesprek en hebben
eigenlijk nooit problemen ervaren.
Dat is mijn insteek ook in Evertsoord.
Ik hou er een eenvoudige filosofie op
na als het om dit werk gaat. Als eerste
is het mijn doel dat de gedetineerden
een zo normaal mogelijk leven kunnen
hebben binnen deze muren. Op de
tweede plek is een prettige werkom
geving heel belangrijk en als derde
zorg ik ervoor dat het budgettair alle
maal in orde is. De directeur bepaalt
de ‘couleur locale’ van een inrichting.
Welke kleur dat wordt, weet ik nog
niet, maar ik sta er om bekend dat ik
geen geld over de balk smijt. Het blijft
per slot van rekening overheidsgeld.”
Tekst en beeld: Marieke Vullings

Groentes tractors kwaliteit

verschillende nationaliteiten
modern flexibel afwisselend
vooruitstrevend
productie
natuur

groen

oogsten

dagvers

Wij werken met een zeer geavanceerd en modern machinepark.
Voor ons bedrijf in America zijn we op zoek naar een fulltime

Allround
Tractorchauffeur

M/V

Wij vragen:
• Bij voorkeur een opleiding in de richting agrarisch of loonwerk;
• Zelfstandig en proactieve instelling;
• Ervaring met het werken met moderne landbouwmachines is een pre;
• Zeer nauwkeurig kunnen werken;
• Flexibel, geen 9-tot-5-mentaliteit.
Wij bieden:
Goede beloning en een leuke functie waarbij het volop aankomt op je
capaciteiten en deskundigheid als tractorchauﬀeur.
Meer informatie:
Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.groenteproducties.com
Solliciteren:
Stuur je sollicitatiebrief naar personeel@groenteproducties.com
Reageer alleen als je echt relevante ervaring hebt!
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com
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Geboren

Job

Ons mam en oma is op 93-jarige leeftijd
zeer plotseling overleden.

14 augustus 2020
Zoon van
Coen van den Bekerom
en Lisette Jansen
Dentjesweg 16
5961 RN Horst

Nel van Helden - Gisbers

Geboren

Livia
22 augustus 2020
Dochter van
Roy en Kristel
Koppens-Stappers
Snellenstraat 1
5963 AX Hegelsom

Ik ben moe van deze lange reis....
al wat ik vraag is een rustige slaap...
en dromen van hen die ik lief had...
Na een lang leven van ruim 93 jaar is onze tante, oudtante en
nicht aan haar laatste reis begonnen en nemen wij afscheid van

Jo Knipping - Dijkman
weduwe van

Henk Knipping †
* Bussum, 20 juni 1927

† Venray, 21 augustus 2020

De familie

Geboren

Yara

25 augustus 2020
Dochter en zusje van
Lars, Wendy en Mace
Hoebers
Den Spittheuvel 4
5976 PV Kronenberg

60 jaar getrouwd!
Gefeliciteerd namens
de kinderen, kleinen achterkleinkinderen.
Meterikseweg 41
5961 CT Horst

zijn 50 jaar getrouwd
op vrijdag 28 augustus 2020

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

† 21 augustus 2020

echtgenote van

Bèr van Helden †
El en Jos
Riek en Ger
Lambert en Marian
Jeu en Rieky
Fried en Thea
Carla
Jack en Sylvia
kleinkinderen en achterkleinkinderen
Correspondentieadres: Michelslaan 30, 5963 HC Hegelsom

Op 24 augustus hebben wij in besloten kring
afscheid van Jo genomen in de Huiskamer van
Crematorium Boschhuizen in Venray.

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Ze is begraven bij pap op het kerkhof in Hegelsom.

Een hartelijk woord van dank aan alle mensen die deelgenoot
waren in het leven van Jo en in velerlei opzichten in de laatste
periode voor haar een enorme steun geweest zijn.

Met het plotselinge overlijden van

Henk Hafmans
voormalig secretaris van Sparta’18, verliezen we niet alleen een
gewaardeerd erelid, maar bovenal een geliefde voetbalvriend.
Kort geleden mochten we hem nog huldigen voor
zijn 65-jarig lidmaatschap.

We willen iedereen bedanken voor de warme reacties
en overweldigende steun rondom het overlijden van
mijn lieve echtgenoot en ons pap

We wensen zijn familie veel sterkte.
Namens bestuur en leden
van Sparta’18

Toon Lommen
Zoveel kaartjes, telefoontjes en ieders betrokkenheid
heeft ons erg goed gedaan.
Riet, Francie en Marjolein

DANKBETUIGING
DANKBETUIGING
DANKBETUIGING

Jac & Mien
Janssen-Jacobs

* 21 januari 1927

De Beuk 7, 5976 PR Kronenberg

Op zondag 30 augustus zijn

Jan van den Munckhof
& Truus van den
Munckhof-Verdellen

Zo onwerkelijk en niet te bevatten. Nog vol levenslust,
nu is ze er niet meer. Het verdriet is zeer groot.
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Atelier De Stal, nieuwe cursusdata
en op www.atelier-destal.nl
Ouder-kind 20 september. Kleine
groepen welkom! Monique en Aniet.

Wonen met Lef in Sevenum! We zijn
op 12 en 13 sept op de bouwlocatie
van 13.00-16.00 uur voor info.
Aanmelden www.steinhagen.nl

College bezorgd over
windmolens Peel en Maas
Het College van B&W van Horst aan de Maas heeft een brief
gestuurd aan haar collega’s van Peel en Maas. Daarin uit het
college haar zorgen over de ontwikkelingen van Windmolenpark
De Groote Molenbeek.
Vorig jaar werd bekend dat er plan
nen zijn voor het plaatsen van vijf
windmolens langs de A67, nabij
de gemeentegrens. Omdat de
gemeente Peel en Maas momen
teel haar beleid met betrekking
tot windenergie herziet, ligt dit
project nu stil. Horst aan de Maas
wijst het college van Peel en Maas
in de brief erop dat zij het gebied
De Peelbergen wil blijven ontwik
kelen. “Op dit moment maken wij
ons zorgen over de belangen van
de (recreatieve) ondernemers in

de Peelbergen en onze inwoners
in de Peel”, zegt het college in de
brief. Deze groep ondervindt direct
de gevolgen van de windmolens
maar valt buiten de gemeen
tegrens van Peel en Maas. Het
college roept haar buren op de
belangen van de ondernemers
en inwoners niet uit het oog te
verliezen. Ook vraagt zij Peel en
Maas haar te blijven betrekken bij
de ontwikkelingen met betrek
king tot Windmolenpark De Groote
Molenbeek.

Poging tot inbraak telefoonwinkel
Onbekenden hebben zaterdag 22 augustus geprobeerd in te breken
bij een telefoonwinkel in Grubbenvorst. Daarbij werd met bakstenen het raam van de voordeur vernield.
De poging tot inbraak vond plaats
rond 03.00 uur. Volgens de poli
tie zijn er twee verdachten. Deze
waren in het zwart gekleed en
zijn te voet gevlucht in de richting
van de Veestraat in Grubbenvorst.

“Het is niet ondenkbaar dat ze daar
ergens in een voertuig gestapt
zijn”, aldus de politie. Zij vraagt
eventuele getuigen zich te melden
via 0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem 0800 70 00.

2708 \ nieuws

05

Kritische brievenschrijvers

‘We maken er geen vrienden mee, maar anders
verandert de wereld niet’
Andries Brantsma en Henk Steenbekkers. Twee namen die dikwijls terug zijn te vinden onder ingezonden
brieven in dit blad. In hun bijdragen deinzen ze er niet voor terug bestuursleden op de vingers te tikken en
man en paard te noemen.

we echt een ander bad nodig, dient
dat een doel en wat mag dat dan kos
ten?” Steenbekkers zou graag zien dat
de inwoners meer worden betrokken.
“De bevolking daar gaat het om en die
wordt niet geraadpleegd. Er zou één
vereniging moeten komen met men
sen die mogelijkheden zien om dingen
te veranderen. Nee, geen politieke
partij. Ik denk dan meer aan een actie
groep.”

Kritiek

Andries Brantsma en Henk Steenbekkers

Brantsma (75) en Steenbekkers (83)
het geweten van Horst aan de Maas
noemen, dat gaat beide heren toch
echt te ver. Brantsma: “We hebben
onze eigen mening en die dragen we
uit. Ik maak er geen vrienden mee,
maar anders verandert de wereld
niet.” Andries Brantsma, woonachtig
in Hegelsom, komt zoals hij zelf zegt
uit een ‘rood nest’. Zorgen voor een
ander is belangrijk. Hij was jarenlang
werkzaam in de chemische wereld
en rolde op een gegeven moment de
lokale politiek in. Daar stoorde hij zich

aan de in zijn ogen slechte manier
van besturen. “Dat drijft je er toe om
te proberen zaken te verbeteren en
dat met een zachte hand voor elkaar
te krijgen.” De uit Melderslo afkom
stige Steenbekkers is socioloog en
was onder andere twintig jaar direc
teur maatschappelijk werk in de regio
Noord-Limburg. “In deze functie heb
ik de gebreken in de samenleving
leren kennen. Wist je bijvoorbeeld dat
er je met het aantal inwoners in Horst
aan de Maas dat in de bijstand zit een
dorp kunt vullen?”

Machtsverhouding
Natuur en milieu, arbeidsmigranten
en armoedebestrijding: het zijn enkele
onderwerpen die regelmatig terug
keren in de brieven van de mannen.
Volgens beiden is de machtsverhou
ding binnen de Horster politiek scheef.
Brantsma: “Daarom kunnen sommige
projecten, denk aan de verbouwing van
’t Gasthoês, doorgang vinden.” Hij vindt
dan ook dat de gemeenteraad niet kri
tisch genoeg is. “Ik mis visie en ambitie.
Neem het zwembad. Het zou goed zijn
als de raad zich eerst afvraagt: hebben

Zowel Steenbekkers als Brantsma zorgt
ervoor dat hij goed in de materie is
ingelezen. Gemiddeld zijn ze twee
dagen in de week bezig met het ver
zamelen en doornemen van stukken.
Daarnaast heeft Henk Steenbekkers
een eigen website en spreekt Andries
Brantsma regelmatig in tijdens de
gemeenteraadsvergadering. Harde
woorden worden door beide brief
schrijvers niet geschuwd en ze deinzen
er ook niet voor terug bestuurders aan
te spreken op hun beleid. Dat levert
hen zelf ook kritiek op. “Ik word regel
matig aangesproken op wat ik schrijf”,
geeft Steenbekkers aan. “Sommigen
moedigen me aan om vooral door te
schrijven, ik heb fans door de hele
gemeente. Ook vijanden, ja. Maar ik
ga niets uit de weg.” Brantsma:
“Ik moet me zelf in de spiegel aan
kunnen kijken. Zie het als een drup
pel die voortdurend op je achterhoofd
blijft vallen, op een gegeven moment
dringt het door en blijft wat je zegt
hangen. Ik hoop daarmee veran
dering en verbetering te bereiken.”
Steenbekkers: “Mensen wakker schud
den, dat is wat ik wil.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Oh, zit dat zo!

Heb ik recht op loon tijdens quarantaine?
Deze zomer is een bĳzondere. Veel mensen kunnen door het coronavirus niet op vakantie. Mensen die wel op vakantie kunnen, zĳn vaak aan
strenge voorschriften gebonden.

Terwijl je op vakantie bent, komt
opeens het bericht binnen dat
jouw vakantieland de code oranje
of rood heeft gekregen en dat
je bij thuiskomst in quarantaine
moet. Ook komt het voor dat
mensen in quarantaine moeten
omdat ze in hun directe omgeving
contact hebben gehad met iemand

die corona heeft. In quarantaine
betekent, indien je niet thuis kunt
werken, ook geen werkzaamheden
verrichten. Krijg je als werknemer
dan wel loon doorbetaald?
De kantonrechter in Limburg
deed hierover onlangs uitspraak.
De werkgever is in beginsel
verplicht om het loon te voldoen
indien jij de overeengekomen
arbeid niet kunt verrichten,
tenzij het niet verrichten van
de overeengekomen arbeid
in redelijkheid voor rekening
van de werknemer behoort te
komen. In deze zaak oordeelde de
kantonrechter dat het gaat om een
opgelegde voorzorgsmaatregel
van de overheid en dat de
werkgever derhalve gehouden
is om het loon door te betalen
aan de werknemer. In deze zaak
ging het om een persoon die
door een omstandigheid in de
directe omgeving in quarantaine

moest. Er was dus geen sprake
van vakantie in het buitenland.
De kans is aannemelijk dat indien
een werknemer (zonder directe
noodzaak) naar een gebied gaat
dat rood of oranje is op de kaart,
het recht op loon wel komt te
vervallen als de werknemer in
quarantaine moet. Bij code geel
wordt reizen niet ontraden, maar
is voorzichtigheid geboden.
De kans dat de werknemer geen
loon ontvangt bij een verplichte
quarantaine nadat hij of zij
reisde naar een geel gebied –
bijvoorbeeld als een geel gebied
plots oranje is geworden – lijkt
beperkt te zijn.
Het een en ander hangt
natuurlijk af van de specifieke
omstandigheden van het geval.
Ook kan het zijn dat de werkgever
informatie heeft gedeeld over
het reizen naar het buitenland en
de bijbehorende consequenties,

die invloed kan hebben op
het recht op loon in geval van
quarantaine. Informeer je derhalve
goed voordat je op vakantie gaat!
Vragen? Neem contact op!

Door: Bram Dirkx,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl

Binnenkijken bij...

Column

Kansen
Vakantie is een moment van
bezinning en tijd hebben om
boeken te lezen. Als mij iets
duidelijk geworden is deze
zomer, is dat het over solidariteit tussen generaties in deze
crisis gaat.
Jongeren denken in deze tijd
misschien anders over vrijheid,
nabijheid, gezondheid en wer
ken. Ze schieten af en toe uit
de bocht als ze in groepen zijn.
Ik had gehoopt dat de maatrege
len versoepeld konden worden.
Het tegendeel is waar.
Jongeren die komend school
jaar in het mbo starten beginnen
weer met onderwijs op afstand.
Je zou zeggen, daar zijn ze net
aan gewend, dus geen probleem.
We hebben hier echter te maken
met beroepsonderwijs waar leren
in de praktijk middels stages een
belangrijk onderdeel van het beha
len van een diploma is. Het raakt
me als ik wanhopige oproepen van
ouders op Facebook zie voor een
stageplek voor hun kind. Dat wil
zeggen dat ze hun studie niet af
kunnen maken of hun toekomst
dromen niet kunnen invullen.
In crisistijd staat het opleiden
in bedrijven snel onder druk.
Begrijpelijk misschien, maar uit
eerdere crisisperiodes blijkt dat je
zo een generatie jongeren verliest
in beroepen die je heel hard nodig
hebt voor de toekomst. Laat ons
met ondernemers, overheid en
onderwijs in de regio blijven inves
teren in jongeren, zodat ze kansen
krijgen om zich te ontwikkelen;
“it takes a whole village to raise
a child”.
Politiek en media besteden veel
aandacht aan wat jongeren ver
keerd doen in deze crisis. Ik las
een inspirerend boek in de vakan
tie ‘De meeste mensen deugen’.
Ik hoop dat veel volksvertegen
woordigers en mediamensen dat
ook gelezen hebben. Alleen de
nadruk leggen op wat er allemaal
niet goed is aan gedrag van som
mige jongeren, leidt af van waar
het over moet gaan, namelijk kan
sen blijven bieden om te groeien,
te leren en een zelfstandig leven
op te bouwen. Blijf ruimte en per
spectief bieden voor stageplek
ken en ontwikkelmogelijkheden in
bedrijven en faciliteer dat. Ook de
meeste jongeren deugen.
Marlies Scheres
adjunct-directeur
Citaverde College Horst
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Waarom ik...?

Zijn stoel blijft voortaan leeg...
Zijn schilderskwast niet meer ter hand genomen …
Zijn visspullen zijn verdeeld...
Onze mooie herinneringen blijven...
Verdrietig, maar ook dankbaar dat hij nu is verlost van alle pijn
en ongemak, nemen wij afscheid van mijn lieve man, ‘ôzze
pap’ en onze geweldige opa en ‘super opa’

Mart Peeters
echtgenoot van

Bets Peeters - Strijbos
* Swolgen, 5 april 1936

† Swolgen, 25 augustus 2020

Twan en Wilmie
Mart en Judith
Jack
Rob
Tom en Dagmara
We nemen in besloten kring afscheid van Mart op zaterdag
29 augustus in de aula van Crematorium Boschhuizen te Venray.

Ineens uit het leven genomen,
nog zoveel plannen en dromen.
Vol onbegrip maar vooral erg boos,
waarom deze ziekte juist jou uitkoos.
Toch ging je vol goede moed de strijd aan,
maar dit gevecht kon je niet winnen
en moesten we je laten gaan.

echtgenote van

Theo van Kuijck
* Lomm, 1 november 1948

† Horst, 22 augustus 2020

Theo
Remy en Jaimy
Noël en Ellen
Lynn, Demi
Marcel en Roxanne
Iris*, Evi, Sinn
Karin en Robert
Jaden, Evan
Nieuwstraat 106, 5961 HG Horst
In verband met de regels van het RIVM
vindt de uitvaart in besloten kring plaats.

‘Ik heb ut good gehad. Now wil ik gaon slaope.
... Hojje allemaol’

Het is onmogelijk om iemand te vergeten
die ons zoveel gaf om te herinneren

Toos Camps - Theuws
* Venray, 8 mei 1932

Bilzen (B)
Lottum

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Rust zacht lieve Willy
Liefs,
Luuk & Jill

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

† Lottum, 24 augustus 2020

Frans Camps †
Swolgen

VAN DEN

Willy van Kuijck-Heijnen

Wij zouden het fijn vinden als jullie op zaterdag rond
11.00 uur Mart uitzwaaien in de van Weedtstraat als hij
voor de laatste keer langs zijn huis komt.

Omringd met de zorg en aandacht van haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen, heeft ôs mam,
onze schoonmoeder, oma en super-oma in haar eigen
vertrouwde omgeving haar leven los kunnen laten.

GERRIE

Het is niet eerlijk!

Henny en Leo
Diana en Rob, Britt, Imke, Daan
Cindy en Victor
Erik en Ramona, Myrthe, Veerle, Ruben
Hans en Eliane
Annemiek en Martin
Bert en Svea
Joep en Jennifer

van Wijlickshove 12, 5973 KG Lottum

Als je ouder wordt en niet meer weet wie je bent.
Als je mensen ziet, maar ze niet echt meer herkent.
Als je toch mooie liedjes blijft zingen
en nog kunt genieten van kleine dingen,
dan is het een gegeven
dat je hebt genoten van het leven.
Met veel verdriet moeten wij afscheid nemen van onze zus,
schoonzus en tante

Toos Lemmen
* Horst, 10 augustus 1942

† Horst, 18 augustus 2020
Broers
Zwager en schoonzussen
Neven en nichten

Correspondentieadres: Jan Bootsstraat 10
5961 VB Horst

Ray Riswick

Het afscheid en de crematie hebben op zaterdag 22 augustus
in het crematorium te Venlo plaatsgevonden.

† 29 augustus 2015

Wij bedanken iedereen voor hun medeleven en belangstelling
na het overlijden van Toos. Een bijzonder woord van dank
willen wij richten aan de medewerkers, vrijwilligers en
bewoners van zorgcentrum Hof te Berkel in Horst
voor al hun lieve zorg en aandacht.

Annie Riswick-Smits,
kinderen en kleinkinderen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
yogacentrumlespoir.nl start weer bijna!
Gratis proefles dinsdag 1 sept
20.15 uur.
Aanmelden: Tel.:077 851 50 08/
yogavooriedereen@ziggo.nl

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

Catharina Hendrika

Wij hebben op donderdag 27 augustus in besloten kring
afscheid genomen van ‘Oma Toos’.

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt

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

Voor snijbonen, snoep- en
soeptomaten, paprika,
komkommers, courgette enz.
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Appels zelf plukken 50 cent, pruimen
1 euro/ kg, grote Chrysant 3,50 euro/
pot, fruitbomen 7 uro. Van Lankveld
Tienrayseweg 2, 5864 CT Meerlo.
Tel.: 06 53 13 01 32.

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.

Schilderles, goed en ontspannen
leren tekenen/schilderen.
We beginnen weer!
Atelier Riny tel.: 06 22 83 21 69

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

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

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Wil je gitaar, bas of ukelele leren
spelen? Vraag je gratis proefles aan op:
www.gitaarleshorst.nl
Gezocht: weiland ca 5000m2 in
omgeving Grubbenvorst of directe
omgeving. Reacties op 06 12 09 65 49.
TD Meijel zoekt chauffeurs!
Wij zijn een klein transportbedrijf
en leveren verschillende diensten.
Wij zoeken een zzp’er of een AOW
gerechtigd persoon (68+) met
B-rijbewijs. Geïnteresseerd?
Stuur dan een mail naar planning.
tdmeijel@gmail.com t.a.v. Debbie Naus.
Gezocht hulp in de huishouding.
Tel.: 06 22 17 31 09.
Te koop gevraagd vrijstaande woning
in Horst, oud/nieuw/opknapper/
bedrijfswoning, alles aanbieden.
We hebben geen haast en hoeven zelf
niks te verkopen. Tel. 06 54 33 70 00
Ricktielen@gmail.com.
Brasserie Vios – Beringe
Lunch van 12:00-16:00u
vanaf 17:00u à la carte.
Zit je niet lekker in je vel?
Natuurgeneeskundige praktijk
Powerful Stones 06 40 88 97 54.
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Gezamenlijke collecte in groot
aantal dorpen afgelast
In een groot aantal dorpen in Horst aan de Maas gaat de gezamenlijke collecte dit jaar niet door. In enkele andere wordt gekozen
voor een alternatieve vorm. Zo worden inwoners van America
gevraagd digitaal te doneren en mogen Sevenummers de enveloppen zelf afgeven in plaats van dat ze worden opgehaald.
Normaal gesproken vindt de geza
menlijke collecte in Horst aan de
Maas in het voorjaar in alle deel
nemende dorpen in dezelfde week
plaats. Door corona werd in maart
al snel duidelijk dat dát niet kon.
Het merendeel van de werkgroe
pen besloot toen te wachten tot
het najaar. Nu de coronamaatre
gelen nog steeds deel uitmaken
van het dagelijks leven, hebben
verschillende organisaties ervoor
gekozen de collecte alsnog af te
gelasten. Zo gaan de collectan
ten in Melderslo, Griendtsveen,
Kronenberg, Evertsoord, Lottum en
Tienray dit jaar niet langs de deu
ren. Ook de gezamenlijke collecte
in Horst wordt doorgeschoven naar
volgend jaar.

Huis-aan-huis
“Het bestuur heeft nog andere
mogelijke vormen van inzame
ling voor de veertien goede
doelen onderzocht, maar is
tot de conclusie gekomen dat
alleen huis-aan-huis aanbel
len tot de hoogst mogelijke
opbrengst leidt”, geeft de orga
nisatie aan. In Grubbenvorst en
Hegelsom wordt de komende
week besloten of en hoe de col
lecte door kan gaan. “We denken
ook aan een alternatieve opzet”,
zegt Gerrit Clabbers namens
de organisatie in Broekhuizen.
“We hebben daar volgende week
overleg over.” Roy Heldens van het
Dorpsplatform: “Voor Hegelsom
zijn wij er nog niet helemaal uit.
Een collecte zoals anders zal in elk
geval niet plaatsvinden. Wij kijken
nog of en hoe we op een andere
manier mensen gelegenheid kun
nen geven toch te doneren.”

Digitaal collecteren
In Sevenum, Grubbenvorst en
America is al gekozen voor een
andere opzet. In Sevenum wordt in
de week van 7 tot en met 12 sep
tember door Stichting Goede
Doelen Sevenum enveloppen
bezorgd. “Daarna vragen we de
mensen om ons de enveloppen te
brengen”, geeft voorzitter Frans
Gommans aan. “Dit kan op vijf
adressen verspreid door het dorp.
Contant schenken blijft mogelijk,
maar we geven wel de voorkeur
aan een eenmalige automatische
machtiging.”
De werkgroep Gezamenlijke
Nationale Collectes America
(GNCA) heeft besloten om dit jaar
niet meer langs de deur gaan.
Marco Hesp: “Volgende week
komt er een briefje in de bus bij
de mensen met de vraag of ze dit
jaar een bedrag digitaal over wil
len maken als zij aan de goede
doelen willen doneren. Dat kan op
het banknummer van Dorpsraad
America die dan het totaalbe
drag op het einde van de maand
september evenredig over zal
maken aan alle fondsen.” Ook de
Gezamenlijke Grubbenvorster
Collecte vraagt mensen zelf hun
bijdrage over te maken. Dat wordt
vervolgens evenredig verdeeld
over de goede doelen. Saskia
Kusters: “In de komende maanden
gaan we ons beraden op welke
manier we de collecte in april
2021 op een veilige manier kun
nen houden.”
Het is niet bekend of de collecte in
Swolgen en Meerlo doorgaat.

Tekst: Marieke Vullings

Liquidatie in WO2

Gemeente: geen onderzoek
naar Walvis
Als het aan gemeente Horst aan de Maas ligt komt er geen nieuw
onderzoek naar de omstandigheden rondom de liquidatie van
Salomon Walvis, in juli 1944. Dat bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 25 augustus.
In september vorig jaar werden op
verschillende plekken in Horst aan
de Maas zogenoemde Stolpersteine
(struikelstenen) gelegd. Deze herin
neren aan Joden die in de Tweede
Wereldoorlog zijn weggevoerd en
vermoord. Een van deze stenen is
ter nagedachtenis aan Salomon
Walvis die door het verzet werd
geliquideerd, omdat hij als gevaar
lijk werd beschouwd. Onterecht
zegt het Comité 4 mei. Het comité
vond dat er ook een Stolperstein
voor Walvis moest komen met

daarop de tekst ‘vals verdacht
door het verzet’. Nabestaanden
van de betrokken verzetslui zijn
het hier niet mee eens. Zij willen
daarom dat er onafhankelijk his
torisch onderzoek wordt gedaan
door bijvoorbeeld het NIOD, het
Instituut voor Oorlogs-, Holocausten Genocidestudies. Tijdens de
raadsvergadering werd duidelijk dat
de gemeente geen opdracht gaat
geven voor zo’n onderzoek. Zij vindt
dat de betrokken partijen er samen
uit moeten zien te komen.

Politie ontruimt zwerversbivak
De politie in Horst heeft maandagmorgen 24 augustus een zwerversbivak opgeruimd in de bossen in de
hoek Hamweg - Reulsweg in Horst.
De politie kreeg daarbij hulp van toe
zichthouders en medewerkers van de
buitendienst van de gemeente Horst
aan de Maas. Volgens de politie werd
er in de omgeving van het kamp onder
andere plastic afval, rottend vlees en
menselijke uitwerpselen gevonden.
“Er bevonden zich twee mannen in de
provisorisch gemaakte tent. De man
nen hadden eerder en aanbod gekre
gen voor maatschappelijke opvang
maar weigerden dat”, aldus de politie
op Facebook. De een is weggestuurd,
de ander man moest nog een straf van
zeven dagen uitzitten.
Beeld: Facebook politie Horst

Vervolg voorpagina

Locatie sportpark SAAM blijft twistpunt
Hij liet weten dat zij zelf onderzoek
willen doen naar die samenwerking
en een alternatieve locatie aan de
Bosstraat in Hegelsom. De verwachting
is dat er over drie maanden een con
ceptplan klaar is. In juli stuurde RKSV
Meterik een brief aan het college, in
reactie op een eerdere brief van AVV

America. Daarin zegt de club zich niet te
kunnen vinden in de mening van AVV
America. Naast dit alles speelt ook nog
het onderzoek naar een binnensportac
comodatie voor de drie dorpen. In juni
werd een motie aangenomen waarbij
de voorkeur werd uitgesproken voor het
sportpark in Meterik. Houben riep de

gemeente op hiermee te wachten tot
dat zij met hun plan komen. Op vragen
van de SP meldde wethouder Geurts
dat de bal daarvoor bij de gemeente
raad ligt op het moment dat het raads
voorstel wordt behandeld.
Tekst: Marieke Vullings

Op dit glastuinbouwbedrijf te Maasbree
telen we jaarrond dagverse bladgewassen
op een zeer innovatieve en duurzame wijze.
Voor ons modern glastuinbouwbedrijf zoeken wij een fulltime

Medewerker teelt planning/kas

M/V

Alternatieven in Sevenum en America

Je bent verantwoordelijk voor de planning van de teelt in de kas. Dit begint bij het zaaien
tot aan de oogst. Je werkt nauw samen met je collega’s in de teelt en in de productiehal.
Je instrueert en begeleid de medewerkers ten aanzien van de zaaitechniek. Je houdt
registraties bij van de teeltplanning, gewasontwikkeling en signaleert afwijkingen. Zorg voor het
milieu, innovatie en duurzaamheid, interne kennisdeling staan hierbij centraal. Het beoordelen
van de gewassen en zo nodig bijsturen tijdens de groei, zodat deze aan de verwachtingen van
de klant voldoen. Je denkt mee aan verbeterpunten en adviseert op het gebied van teelt en
automatisering. Dit alles wordt vastgelegd in een registratiesysteem. Je hebt de mogelijkheid
om door te groeien.
Wij vragen:
• Je hebt een brede kennis van glastuinbouw;
• Je hebt kennis en interesse in teelttechnische zaken;
• Je bent bereid om in verschoven diensten en op toerbeurt op zaterdagen te willen werken;
• Je beheerst de Nederlandse taal en spreekt bij voorkeur ook Engels en of Duits;
• Je werkt zelfstandig en gedisciplineerd;
• Je hebt enige computerkennis.
Informatie:
Meer informatie over ons bedrijf op:
www.siberiaproducties.com of bel met: Gertie de Swart 077-3982546.
Is je interesse gewekt stuur je CV en motivatiebrief naar: personeel@groenteproducties.com.
Siberia BV is onderdeel van Van Dijck Groenteproducties BV
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Overlast door najaarsmaai

Afval laten ophalen?
Afspraak maken kan even niet

Van september tot begin december maaien we de bermen en sloten langs de wegen buiten

Wilt u een afspraak maken voor het laten ophalen van afval? Donderdag 3 september na

de bebouwde kom. U kunt hierdoor misschien overlast hebben.

16.00 uur en vrijdag 4 september de hele dag kunt u hiervoor geen afspraak maken.

Geen melding nodig

2 miljoen vierkante meter berm en 400

Het gaat om een ophaal-afspraak voor asbest,

heden aan ons afsprakensysteem.

We maaien alle bermen en sloten van

kilometer sloot. Daarom duurt het maaien

bouw- en sloopafval, grof (huis)vuil, elektrische

Let op! We rijden die dagen wel gewoon de

de gemeente buiten de bebouwde kom.

meer dan 3 maanden.

apparaten, matrassen, metalen, steenpuin, grof

ophaalroutes. U kunt dan alleen geen afspraak

Bermen en sloten langs provinciale wegen,

Maaisel opruimen voor meer bijen en vlinders

tuinafval en vlakglas. Dit komt door werkzaam-

maken.

snelwegen of sloten die niet van de gemeente

We ruimen het maaisel op. Er kunnen

zijn maaien we niet. U hoeft daarom geen

dan meer bloeiende planten groeien in de

melding te doen bij de gemeente als het gras

bermen. Dit is goed voor bijvoorbeeld bijen

of andere planten in een berm of sloot te

en vlinders. Sloten worden hierdoor ook

hoog zijn. We maaien eerst de berm en pas

minder snel ondiep. Tijdens het ruimen van

later de sloot, soms kan dit een paar dagen

het maaisel nemen we ook het zwerfvuil

later zijn. De gemeente maait ongeveer

gelijk mee.

Bermen en sloten

Betaal nu gemeentelijke facturen

Bent u ondernemer of zzp’er? En kreeg u door de coronacrisis uitstel van betaling van
de gemeentelijke facturen? Dan moet u vóór 1 september 2020 betalen.
Het uitstel duurde tot 31 juli 2020. Hierna moest u betalen. Als u op 1 september 2020 nog
niet betaald heeft, dan moet u extra kosten betalen.

Laatste werkzaamheden parkeerterrein Kerkeveld/Kloosterstraat
De herinrichting van het parkeerterrein Kerkeveld is bijna klaar. Op maandag 31 augustus
brengt Vissers Ploegmakers nog nieuw asfalt aan op het hele parkeerterrein en de Kloosterstraat. Het parkeerterrein is hierdoor vanaf 07.00 uur afgesloten. De hele Kloosterstraat is
vanaf 06.00 uur afgesloten.
Vanaf het begin van de middag is parkeer-

dat tijdens de uitvoering van de werkzaam-

terrein Kerkeveld weer bereikbaar, vanaf

heden enige overlast ontstaat. Wij vragen

Drankhandel-Slijterij Weijs. Het exacte moment

hiervoor uw begrip.

kunnen we helaas niet aangeven, dit hangt af
Meer informatie

van de weersomstandigheden.

Voor vragen over de uitvoering van de werkOverlast

zaamheden kunt u contact opnemen met

Er wordt alles aan gedaan om het ongemak tot

J. Quist via het telefoonnummer 06 - 50 56 59 44

een minimum te beperken, maar het is mogelijk

of per mail jquist@vissersploegmakers.nl.

Bekendmakingen

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

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
2020? Of verloopt je rijbewijs vóór
31 augustus 2020? Je rijbewijs is dan

verkeersovertreding of alcoholgebruik
in het verkeer.
• Een verlopen rijbewijs geldt niet als

7 maanden langer geldig. De 7 maanden

identiﬁcatiemiddel, behalve voor

gaan in vanaf de datum dat je rijbewijs

gezondheidszorg of hulp.

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

Wil je je rijbewijs toch verlengen?
Dat kan natuurlijk. Kijk dan op

Er zijn voorwaarden:

www.horstaandemaas.nl/rijbewijs.

• De regeling geldt niet voor rijbewijzen

Hier staat wat u moet meenemen voor

De echtparen Vousten-Clabbers en Linders-Camps uit Horst vierden hun 60-jarig
huwelijksjubileum. Burgemeester Palmen ging op bezoek met een mooi boeket bloemen en een
cadeau namens de gemeente

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

VVD

Postbus 6005, 5960 AA Horst

die zijn ingevorderd of geschorst.

uw aanvraag. Meer informatie over de

Bijvoorbeeld na een ernstige

regeling vind je op RDW.nl.

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

Van ‘brain drain’ naar ‘brain gain’
Een bekend doch ondergesneeuwd onderwerp is het feit dat veel hoger
opgeleide jongeren na de studie vertrekken naar de Randstad of
andere grote steden. Deze ’trek’ uit de provincie zou van de gemeente
Horst aan de Maas meer aandacht moeten verdienen om ook de hoger
opgeleiden in de gemeente te behouden.
De leefbaarheid in de kernen is
belangrijk. Dit vereist slimme
investeringen in de infrastruc
tuur, onderwijs en niet de min
ste de woningmarkt. Zoals bekend
is de huizenmarkt zeer krap. Er is
mijns inziens een tekort aan betaal

D66+GroenLinks

bare koopwoningen voor starters.
Door hierin te investeren wordt het
wonen in Horst aan de Maas aan
trekkelijk gemaakt voor jongeren.
Hierdoor wordt de leefbaarheid ver
groot en gaat de vergrijzing enigszins
gepaard met vergroening.

Daarnaast kent onze gemeente een
veelzijdigheid aan goed ontwikkelde
en zeer innovatieve ondernemingen
die ervoor zorgen dat Horst aan de
Maas een grotere stip op de radar is
en blijft. Denk onder andere aan de
agrarische sector en Greenport Venlo,
waarin de gemeente een aandeel
heeft.
Wat dat betreft zijn de burgers én
ondernemers in de gemeente ietwat
bescheiden en mogen we wat meer
pronken met onze veren. Door hier

op een bescheiden manier mee te
pronken zetten we Horst aan de Maas
internationaal beter op de kaart,
maar vooral ook voor de startende
jongere die wil gaan wonen en wer
ken in de gemeente. Zo resulteert
dit in een zogenoemde ‘brain gain’
in plaats van een ‘brain drain’. Het is
immers een kwestie van Gewoon.
Doen.

Luc Cuijpers

Mestverwerking moet maar wel beheersbaar

Al 800 jaar worden de zandgronden in onze gemeente vruchtbaarder gemaakt met dierlijke mest. De
enorme groei van de veehouderij heeft echter gezorgd voor meer mest dan goed is. Daarom moeten veehouders nu de mest die zij niet op het land kwijt kunnen (laten) verwerken.
Twee manieren om mest te verwer
ken zijn mestvergisting en mestver
werking. Bij mestvergisting wordt
mest gemengd met producten die
flink kunnen gisten. Daarmee gaan
wel waardevolle voedingsstoffen
verloren voor menselijke of dierlijke
consumptie met als gevolg: meer
veevoer uit andere bronnen. En uit

eindelijk hou je meer mest over en is
het probleem niet minder geworden.
Wij zouden het probleem het liefste
aan de voorkant oplossen: minder
dieren. Er zijn diverse landelijke stop
persregelingen voor boeren, mede
ingegeven door de stikstofcrisis.
Maar of dat voldoende zal blijken?
Minder dieren betekent in elk geval

SP Horst aan de Maas

minder mest, minder stank, minder
fijnstof, minder ammoniak, min
der CO2-uitstoot, minder import van
veevoer en staat dus voor minder
milieudruk. In deze coalitieperiode
werken we aan het verminderen van
die milieudruk in Horst aan de Maas
en rekenen daarbij erop dat iedere
sector, ook op regionaal, landelijk

akkoord is afgesproken dat er geen
nieuwe initiatieven mogen komen
voor grootschalige mestverwerking.
Zien we dan dat de provincie Willems
een fikse uitbreiding vergunt, zakt
de moed je bijna in de schoenen.
Maar we blijven strijdlustig. En we
staan niet alleen. Ook het college zet
alles op alles om de uitbreiding van
Willems tegen te gaan.

zich sterk maakt voor een zorg die
zich bekommert om mensen in
plaats van om de portemonnee van
zorgverzekeraars. ‘De straat in de
raad’ zogezegd.
Als burgerraadslid mag hij over
die onderwerpen niet het woord
voeren omdat er sprake zou zijn
van belangenverstrengeling. Wiens
belang? Dat van hem persoonlijk of
van onze burgers? Door gebruik te
maken van het burgerpodium is voor
iedereen duidelijk dat hij niet spreekt

als burgerraadslid, maar als burger.
Daar is niets mis mee. Het geeft te
denken dat de andere fracties in de
gemeenteraad dat maar verwarrend
vinden.

Jos Gubbels

Belangenverstrengeling?

Onlangs stond het reglement van orde op de raadsagenda waarbij met name werd gediscussieerd over de
mogelijkheden die burgerraadsleden hebben om het woord te voeren via het burgerpodium.
Het leek een exercitie om met name
een SP-burgerraadslid de mond te
snoeren. Paul Geurts, want om hem
ging het, zou dubbele petten op
hebben, als politicus enerzijds en
actievoerder anderzijds. Dat is voor
een aantal gemeenteraadsleden
kennelijk verwarrend. Daarom zou
hij als burger geen gebruik mogen
maken van het burgerpodium én

maar zeker ook op provinciaal niveau
daarin haar verantwoordelijkheid
neemt. Hard nodig gezien de fijnstofen stikstofcrisis waarin we landelijk
verkeren. Zolang het aantal dieren
echter niet daadwerkelijk is afgeno
men tot een duurzaam niveau zal
mest verwerkt moeten worden. Er is
echter al veel meer mestverwerking
vergund dan er mest over is in onze
regio. En we willen niet dat Horst aan
de Maas (nog meer) het mestputje
van Nederland wordt. In het coalitie

over bepaalde onderwerpen als
burgerraadslid niet mee mogen
praten in raadsvergaderingen.
De SP is een actieve partij die
opkomt voor belangen van mensen,
liefst samen met die mensen.
Dat doet de SP in Horst aan de
Maas al zolang als de SP deel
uitmaakt van de gemeenteraad.
Door de mogelijkheden van een

burgerraadslid danig te beknotten is
de functie van politicus verworden
tot vergadertijger. Maar de SP levert
activistische politici. En dat betekent
dat onder andere Geurts samen met
mensen actievoert tégen de sloop
van het zwembad, strijdt vóór een
gezondere landbouw, vóór humane
huisvesting voor arbeidsmigranten
zonder overlast voor de buurt en

Sonja van Giersbergen

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

Een verdachte heeft geen privacy
In de HALLO van deze week werpt Tim Nellen in een ingezonden brief een interessante vraag op. Hij vraagt zich af in hoeverre een verdachte
recht op privacy heeft.
Hij doelt daarmee op een Facebookbericht van
een supermarkt in Horst. Deze deelde op zijn
Facebookpagina foto’s van een man die zijn
boodschappen niet had afgerekend. Door de
man herkenbaar in beeld te brengen, hoopte
de supermarkt te kunnen achterhalen wie hij
is. Een kledingwinkel deed onlangs hetzelfde.
Dit bericht is inmiddels 1.000 keer gedeeld.

Een winkel of bedrijf mag dit doen als er onder meer
sprake is van vitaal belang, algemeen belang en
gerechtvaardigd belang. Logisch ook dat bedrijven
de kracht van sociale media gebruiken om dieven
of inbrekers op het spoor te komen. Wie zo dom is
zonder betalen de winkel te verlaten, moet niet gek
opkijken als zijn foto overal wordt gedeeld.
Maar, zegt Tim Nellen “Vinden wij als Horst dat de

Albert Heijn een winkeldief in het oog van haar
klanten voorgoed mag tekenen, in ruil voor een paar
tientjes?” In Nederland is eenieder onschuldig tot
het tegendeel bewezen is.

Een verdachte heeft geen privacy. Wat vindt u?

Bespreking poll week 34

Naleven coronaregels is ieders eigen verantwoordelijkheid
Volgens de Werkgroep Arbeidsmigranten worden de coronamaatregels in Horst aan de Maas niet goed nageleefd door arbeidsmigranten, hun
werkgevers, huisvesters, vervoerders en uitzendbureaus.
Maar je mag toch verwachten dat ieder zijn
of haar verantwoordelijkheid neemt als het
gaat om het terugdringen van het coronavirus?
Moet de gemeente dan als een politieagent op
elke hoek van de straat gaan staan en bij elke
overtreding een hoge boete uitdelen? Het is
een kwestie van je gezonde boerenverstand
gebruiken. Het merendeel van de stemmers
is het daarmee eens. Zo ook Marcel Appel die
op Facebook reageert: “Jammer genoeg is niet

iedereen gezegend met gezond boerenverstand.
Zo zag ik gisteren een afgeladen bus vol arbeids
migranten voorbij komen... afstand en mondkapjes
ho maar.” Ook Linda Baltussen-Zanders vindt dat
ieder zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen.
“Zolang diegenen die uit zichzelf de regels niet nale
ven niet aangesproken worden, ontbreekt vanzelf
de urgentie om de regels alsnog op te gaan vol
gen. Dat hoeft niet meteen in de vorm van ‘straf
fen’, maar spreek ze er op aan. Met name ook van

personen in functie verwacht ik meer dan er nu
gebeurt. Stuur bijvoorbeeld als supermarktmede
werker iemand zonder winkelwagentje eens zonder
boodschappen naar buiten. Eens zien hoe snel deze
de gewenste norm alsnog zal overnemen... En nee,
ik ben zelf ook heus niet roomser dan de Paus, maar
als we allemaal ‘n beetje ons best doen met dat
gezond boerenverstand, dan is de kans op succes al
groter dan wanneer we ‘t helemaal niet meer pro
beren.”

TEKEN DE PETITIE VIA WWW.BELOONDEHELDEN.NL

FINAL

• Vóór meer collega’s en minder bureaucratie.
• Vóór hogere lonen en een lagere werkdruk.
• Vóór een zorg zónder markt en mét samenwerking.

SALE

De SP Horst aan de Maas staat op maandagmiddag 31 augustus
en zaterdagochtend 5 september op het Lambertusplein in Horst.
Zien we u daar?

3 halen 1 betalen
*alleen geldig op artikelen met een sale label
*je betaalt voor het duurste artikel
*niet geldig i.c.m andere acties
zondag 30-8 open 12.00u tot 17.00u

Ingezonden brief

Big Albert is watching you

Mijn grote vraag was: mag een win
kel zomaar foto’s plaatsen van zijn
winkeldieven? Ik belde de Autoriteit
persoonsgegevens om dat na te
kijken. Het mocht, aangezien het
voldeed aan één van de zes grond
slagen: toestemming, uitvoering
van een overeenkomst, wettelijke
verplichting, vitaal belang, algemeen
belang en gerechtvaardigd belang.

Van de grondslagen overeenkomst,
toestemming of een vitaal belang
(tenzij hij de laatste wc-rollen stal)
was hier geen sprake. Was het dan
wettelijke verplichting? Dit met de
politie delen is normaal, zij moe
ten hem oppakken maar ze hadden
geen verplichting aan de klant om
dit te delen. Is het dan van alge
meen belang dat Horst weet wie wat

gestolen heeft? De foto valt voor de
AH waarschijnlijk onder gerechtvaar
digd belang, waarin AH’s belang op
wat verloren winst voor ze hoger
weegt dan de privacy van de win
keldief. Vinden wij als Horst dat de
Albert Heijn een winkeldief in het
oog van haar klanten voor goed
mag tekenen, in ruil voor een paar
tientjes? Of laten we dit het liefst

Column

Later
Daar sta je dan. Je bent
afkomstig uit Polen, Roemenië
of misschien wel gewoon
Nederland. Je schamele bezittingen draag je mee in een tot
op de draad versleten rugtas.
Een warme douche of bad heb
je in geen maanden gezien,
wassen doe je je in een vijver
of misschien op het toilet van
de supermarkt.
Daar sta je dan. Mensen lopen
met een boog om je heen en
fluisteren over je achter je
rug. Ze vinden je vies en raar.
Waarschuwen kinderen om niet
bij je in de buurt te komen. Af en
toe word je wat toegestopt.
Een euro misschien of een brood.
Je scharrelt je kostje bij elkaar,
vangt soms een konijn in het bos
of vindt wat achtergebleven wor
telen aan de rand van een veld.
Je hebt nog geen nagel om je
kont mee te krabben.

Misschien wil je niet
geholpen worden?

dit weekend

Op mijn Facebooktijdlijn had een kennis een post gedeeld van Albert Heijn Horst. Hier op stonden bewakingsbeelden van een jongeman, amper 20 jaar, met het bijschrift: “Deze jongeman is vandaag vergeten
zijn boodschappen af te rekenen, we zouden graag met hem in contact komen. Tips zijn welkom!” Hierin
was de jongeman volledig herkenbaar in beeld. Het bericht is ondertussen al ruim 512 keer gedeeld.

Marieke ment...

aan politie over, die het discreet
afhandelen en de dief traditioneel
straffen zonder heel Horst te betrek
ken. In gedachte houdend dat als
wij ooit onze bananen per ongeluk
vergeten af te rekenen heel Horst
niet in de veronderstelling is dat
we dieven zijn. Ik hoop dat meneer
Heijn, hier in de HALLO of op zijn
Facebookpagina zijn overweging
ook eens deelt zodat we het hier als
Horst over kunnen hebben.
Tim Nellen
Wervelstraat Horst

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.

Daar sta je dan. Vroeger had je
misschien een baan, een huis,
geld en mensen die om je gaven.
Of misschien heb je nooit echt
een kans gehad in het leven
en ben je steeds verder afge
gleden. Er wordt je wel eens
een helpende hand toegesto
ken. Dan mag je overnachten bij
een opvang, krijg je een warme
maaltijd en kun je weer eens
een praatje maken. Maar toch
beland je altijd weer op straat.
Misschien wil je niet geholpen
worden? Je treft iemand anders
en samen besluiten jullie je kamp
op te slaan in het bos. Van wat
oud plastic bouwen jullie een pro
visorisch afdak, het eten wat je
hebt bewaar je in de open lucht,
want een koelkast hebben jullie
natuurlijk niet. Net als geen licht,
verwarming of stromend water.
De nachten worden al wat kou
der, maar dat is voor later.
Daar sta je dan. Machteloos moet
je toezien hoe de politie je bivak
opruimt. Je kameraad had nog
een straf uitstaan en is voor een
week onder de pannen. Jij wordt
‘heen gezonden’. Maar waar naar
toe?

Marieke

2708 \ enzo
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Geplukt

Toos Aerts Swolgen
Deze 88-jarige kwieke Swolgense zamelde jarenlang spullen in voor Polen en Roemenië. Onlangs zette ze daar den er champignons en teelden onder
andere ook asperges en aardappelen.
een punt achter. Maar bang dat ze zich nu gaat vervelen, is ze niet. Deze week wordt Toos Aerts geplukt.
Tijd voor vakantie was er niet. “We zijn
wel twee keer met een busreis wegge
weest, naar Lourdes en Rome.”

Plakboeken
Begin jaren 80 las Harrie een oproep
waarin mensen werden gevraagd spul
len naar Polen te brengen. Het werd
voor Harrie en later ook Toos de eer
ste van vele reizen naar Oost-Europa.
Jarenlang werden bij hun huis spullen
ingezameld voor Polen en Roemenië.
Plakboeken vol met foto’s, knipsels en
reisverslagen heeft Toos bijgehouden.
“We hadden toen geen champignons
meer dus de spullen konden mak
kelijk bij ons worden opgeslagen en
we wilden iets voor andere mensen
doen. We brachten er vooral kleding
heen, zoals panty’s. Dat was iets heel
speciaals in Polen. Om de drie maan
den hadden we wel een vracht vol.”
Harrie overleed in 2014 en sinds die tijd
zette Toos het werk alleen door.

Koninklijke Onderscheiding
Dat het werk wat ze deden gewaar
deerd werd, blijkt wel uit de verschil
lende oorkondes en dankbetuigingen

die aan de muur in de woonkamer han
gen. Met als hoogtepunt de Koninklijke
Onderscheiding die ze beiden kregen.
“Ik wist dat Harrie een lintje zou krijgen
en had hem op de bewuste dag gezegd
dat hij om 10.00 uur klaar moest staan.
Onze zoon en zijn vrouw wilden name
lijk met ons ergens heen. Dat vond hij
maar raar, kon dat niet in het week
end? Om 10.00 uur reed er een auto
de plaats op en Harrie liep naar buiten
omdat hij dacht dat er iemand spullen
kwam brengen. Daar liep hij zo burge
meester Hahn (toenmalige burgemees
ter van gemeente Meerlo-Wanssum,
red.) tegen het lijf.” Intussen waren
er meer familieleden aangekomen
en begon de burgemeester aan zijn
praatje. “Maar toen ging het ineens
over mij. Nou, dat was een grote ver
rassing.”
Sinds kort worden er niet meer dage
lijks dozen en plastic zakken vol spul
len bij haar achtergelaten. Maar bang
dat ze zich gaat vervelen, is Toos niet.
“Ik doe nog de bloemen en was voor
de kerk. Ook heb ik mijn tuin die ik bij
houd. Wat ik ook nog graag zou willen,
is nog een keer naar Roemenië gaan.”
Tekst en beeld: Marieke Vullings

Problemen met
uw kunstgebit?
Hard werken: Toos draait er haar
hand niet voor om. Als oud
ste meisje in een gezin van acht
groeide ze op in een boerderij aan
De Gun. “Ik ben geboren en geto
gen in Swolgen en ze moeten me
nergens anders neerplanten”, zegt
ze lachend. Voordat ze ’s morgens
naar school in Tienray liep, moesten
eerst de koeien gemolken wor
den. Haar ouders hadden koeien
en varkens, later kwamen daar ook
nog champignons bij. Meewerken
op de boerderij was heel gewoon.
Toos ging naar de meisjesschool in
Tienray, die toen nog geleid werd
door de zusters. “We gingen er altijd
te voet heen. Ik kreeg pas een fiets

toen ik in de zesde klas zat. En dat was
ook nog eens een herenfiets. Na de
lagere school mocht ik naar de mulo,
mijn moeder wilde graag dat ik door
zou leren. Maar dat wilde ik helemaal
niet. Ik zou dan intern moeten gaan
in Grubbenvorst. Mijn grootvader zei
toen: als ze liever thuis wil blijven, dan
laat ze.”

Duitsland
Veel vertier was er vroeger niet voor
de jeugd in het dorp. “Eén keer per
jaar gingen we naar het toneel en
dan was er nog de kermis in septem
ber. Dan gingen we dansen. Maar om
20.30 uur was het gedaan en moesten
we naar huis.” Toos was nog een jong

Verkeerde trein

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.

2

8

4
9

1

6

3

3

9

2

5

1

6
8

3
6

1

8

4

4

5

5

7
7

6

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

8

9
7

meisje toen de Tweede Wereldoorlog
uitbrak. Ze kan zich nog goed herinne
ren toen haar vader werd opgepakt bij
de razzia. “Hij werd meegenomen tij
dens de eerste razzia (in oktober 1944,
red.) en hij kwam thuis daags voor de
tweede (in november, red.). In onze
slaapkamer was een muurkast en daar
heeft hij zich toen in verstopt. Er is
wel een soldaat in huis geweest, maar
mijn vader is toen niet meegenomen.”
Wie wel mee moest naar Duitsland
was haar buurjongen en toekomstige
echtgenoot Harrie. “Hij woonde in de
boerderij naast ons, zijn zus was een
vriendin van me. In de heg tussen ons
huis zat een gat en zo konden we mak
kelijk naar elkaar toe lopen.”
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Harrie verbleef een half jaar in
Duitsland en werd daar tewerkgesteld
bij een boer. “Hij heeft het daar niet
slecht gehad. We zijn daar na de oorlog
nog één keer teruggewenst, hij wist
nog precies waar het was. Daar bleek
dat de oma van de familie het nog
regelmatig over die Hollandse jongen
had.” Harrie wilde een boerenbedrijf
oprichten in België en ging er begin
jaren 50 met een vriend heen. “Hij is
daar ongeveer een half jaar gebleven
en in die tijd twee keer thuisgekomen.
Een keer nam hij de verkeerde trein
en belandde in Parijs in plaats van in
Nederland. Stond ik voor niets bij de
bus te wachten. De andere keer kwam
hij en had hij ineens een snor. Ik heb
toen gezegd: als je die de volgende
keer nog hebt, dan maak ik het uit.”
Harrie en Toos trouwden in 1957 en
gingen wonen in een huis dat ze aan
de Molenzijweg hadden gebouwd.
Daar kregen ze één zoon, Ben. Ze had

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

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

Hobby-Gilde
Horst en omstreken

Het is bijna september.
We gaan weer beginnen!
Ook in deze coronatijd kunnen we u activiteiten aanbieden,
uiteraard met inachtneming van de maatregelen voor
gezondheid en veiligheid van deelnemers en cursusaanbieders.
Naast de talen, sport- en spelactiviteiten en cursussen op
creatief gebied bieden we in seizoen 2020-2021 een aantal
nieuwe activiteiten: digitale fotografie, genealogie en
‘Schrijf je eigen levensverhaal’.
Voor verdere informatie en aanmelding verwijzen wij u naar

www.hobbygilde.nl
U kunt ook bellen met het mobiele nummer: 06 - 18 23 26 00.
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15-vragen aan

Janna Coenen Sevenum
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel ?
Dat mijn cavia Lola vorige week is
overleden na een zware operatie.
Daar ben ik nog steeds verdrietig van
en ik denk nog elke dag aan Lola.

Wat zou je nooit weggooien?
Foto’s en herinneringen van
mijn huisdieren en personen die
belangrijk zijn in mijn leven.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat is: eerst de opdrachten lezen
en dan gaan doen. Ik doe het vaak
andersom eerst doen, dan lezen en
dan gaat het meestal fout. Dit advies
heb ik van mijn moeder gekregen.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Ik ben geen filmkijker, maar zou wel
in de serie de Buurtpolitie willen
spelen. Hierin worden echte verhalen
van de politie nagespeeld. Dit lijkt
me leuk omdat ik later politieagent
wil worden.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Janna Coenen
14 jaar
Sevenum
Citaverde College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik heb niet echt een droom om een
grote verre reis te maken. Maar ik
zou het wel heel leuk vinden om
met mijn vriendinnen een weekje in
een Centerparcs-huisje te zitten en
dan de hele dag bij het zwembad
te kunnen zijn. En dan wil ik ook
het liefste zo vaak mogelijk van de
wildwaterglijbaan af gaan en dan ‘s
avonds chillen in het huisje. Dat lijkt
me echt een hele leuke trip om te
kunnen maken.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou heel graag willen leren hoe
een politiehond getraind wordt.
Ik droom er namelijk van om later

politieagent te kunnen worden
samen met een hond.

Wat deed je als kind het liefst?
Op mijn prinsessenschoentjes met
hakken rondrennen door het hele
huis.En als ik dan buiten was in de
zandbak lekkere moddertaartjes
maken.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag willen dat ik dieren
kan verstaan en met ze kan praten,
omdat ik zelf dieren heb. Ik heb twee
cavia’s en twee konijnen en zou toch
wel willen weten wat ze zeggen.

Wat was je eerste gedachten toen
je vanmorgen opstond?
Hoe het met alle huisdieren gaat en
of ze nog allemaal netjes in hun hok
zitten omdat we soms nog wel eens
een konijn in de tuin tegenkomen.

Als je er voor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben welke zou dat dan zijn?
Ik denk vier jaar, want dan maak je
je nog niet druk over school en hoef
je nog niet te leren voor toetsen en
geen huiswerk te maken. En dat lijkt
me wel ideaal.

Wat zou je nog heel graag willen
doen in je leven?
Ik zou graag nog in een bad vol met
chips willen gaan liggen met Imke
en Juulke. Zij zijn gek op chips en
dan gaan we dat bad dan samen
helemaal leegeten!

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd heb, en die nu totaal
belachelijk is?
Loomen, ik heb ook meegedaan aan
die trend. Heel wat armbandjes en
andere dingen van gemaakt. En we
hebben er zoveel van gekocht dat er
nu nog dozen vol van in de kast staan.

Ik zou graag nog eens willen gaan
kanoën. Dit heb ik op het einde van
het eerste schooljaar gedaan. En ik
vond het toen echt heel erg leuk.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een drankje zodat je alles voor een
proefwerk of toets weet. Dan hoef ik
daar niet meer voor te leren en kan
ik andere dingen doen zoals meer in
de speeltuin zijn.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dit dan zijn?
Thailand of Peru en het boeddhisme.
Mijn tante is daar geweest en heeft
er veel over verteld. Dat spreekt me
erg aan, ook hoe de mensen daar
leven en geloven in iets.

Tekst: Jélena Bours

Groene zone

Insectenhotel voor
De Risselt
In De Risselt in Horst is dinsdag 18 augustus door het wijkcomité samen
met stichting IKL en Landschap Horst aan de Maas een insectenhotel
geplaatst.
De wijk kreeg het hotel in kader van
het insectenhotelproject IKL Limburg.
In heel Limburg is er door burgers
gezocht naar geschikte locaties voor
zogenaamde bijenhotels, samen met
IKL. Locaties die ook weer de aan
dacht vestigen van andere burgers om
in actie te komen voor de wilde bij.
Insecten vormen een belangrijke scha

kel in natuurlijke voedselketens. Niet
alle wilde bijensoorten maken gebruik
van insectenhotels. Met de overige
maatregelen die in de groene zone
langs de Risselt al genomen zijn, zoals
aangepaste beplanting, minder maaien
en het achterwege laten van chemi
sche middelen, is de inzet ook voor de
andere soorten een meerwaarde.

Hoi

Column

Toekomstig
Ik vind verandering altijd lastig
om te zien. Mijn broer is,
behalve dan een gek kapsel hier
en daar, in mijn ogen nooit
veranderd.
Toch zie ik wanneer ik hem met
een oude foto vergelijk niet meer
het kleine schattige jongetje dat
hij ooit was. Mijn hele leven is in
een tijd van vijf jaar zo enorm veel
veranderd. Ik heb nieuwe men
sen leren kennen, nieuwe dingen
geleerd en nieuwe dingen gedaan,
en ondanks dat ik het niet zal mer
ken, gaat er nog een heleboel aan
mij en mijn leven veranderen.
En weet je? Ik heb er zin in.
Laat het maar komen. Ik ben er
klaar voor. Ik ben zelfs echt enorm
benieuwd hoe mijn leven over tien
of nee, zelfs vijf jaar al anders is
dan dat het nu is. Ik zal waarschijn
lijk wel een keer gaan studeren en
ik zal ongetwijfeld nieuwe mensen
leren kennen. Ik ga dingen zien en
beleven die ik nu niet zou kunnen
bedenken. Misschien vind ik wel
een partner, misschien ook niet.
Wie weet?

Ik ben er
klaar voor
Nu wil ik mezelf geen waanbeeld
schetsen. Niet alles zal even leuk
zijn. De toekomst heeft voor mij
ook beslist minder plezante dingen
in petto, dat hoort er nu eenmaal
bij. Volgens mij zou het leven hele
maal niet leuk zijn als alles van een
leien dakje gaat. Als alles geweldig
gaat, is het dan nog wel geweldig?
Voor mij is het antwoord op deze
vraag een duidelijke ‘nee’. Ik ben
niet alleen benieuwd naar de
voorspoedige maar ook de minder
leuke toekomst van mij en mensen
om mij heen.
Een tijd terug zag ik op het inter
net in een video een heel gaaf idee
wat ik zeker ga uitvoeren. Je filmt
jezelf terwijl je vertelt over je
leven, je dromen en je toekomst
plannen. Deze video sla je op.
Het leuke is dat je deze pas na vijf
jaar weer mag bekijken. Dan kan
Teun van de toekomst het filmpje
bekijken en lachen om hoe fout
(of goed) ik zat. Tegen hem zou ik
willen zeggen: ‘Hey Teun, wat er
ook gebeurt, we zien elkaar over
vijf jaar.’
Teun
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Internationaal debuut Margje Janssen
In België vond van woensdag 19 augustus tot en met zondag 23 augustus
het CDI St. Truiden plaats. De uit Swolgen afkomstige Margje Janssen
beleefde daar haar internationaal debuut en wist zowel bij de individuele proef als bij de kür op muziek te winnen.
Eigenlijk was dit seizoen bedoeld om
haar carrière bij de pony’s af te slui
ten voordat ze de overstap naar de
paarden wilde maken. Echter door de
coronacrisis eindigde haar ponycar
rière al dit voorjaar omdat alle wed
strijden opgeschort werden. Het deed
Margje besluiten de teugels van Elma
ter hand te nemen en zich te richten
op de paardensport en daarin verder
door te specialiseren in de dressuur.
De elfjarige merrie Elma (Jazz) is op

Joabel Stables van Margje’s ouders
opgeleid door Fenna Rijs en Floor
Droge en kent de oefeningen tot op
grand prix niveau. Onder begeleiding
van moeder Leontine werd eind juni
in Exloo voor het eerst bij de junioren
gestart wat direct bijna een kader
score opleverde. Het leverde Margje
een uitnodiging op om internatio
naal te mogen starten waardoor ze in
St Truiden haar internationaal debuut
kreeg. Tijdens de eerste landenproef

Voorzitterswissel
scheidsrechtersvereniging
Stan Verhaag is de opvolger van Jos Peeters als voorzitter van
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray e.o. De uit Kronenberg
afkomstige Peeters was sinds 2014 voorzitter van de vereniging.

op vrijdag 21 augustus raakte Margje
onderweg de weg kwijt, ze herpakte
zich en kwam toch nog met een ver
dienstelijke score van 67 procent en
een zevende plek uit de ring. Op zater
dag 22 augustus stond de individuele
proef op het programma. Elma trok er
geweldig aan, Margje bleef foutloos
en ze wist met een score van 69 pro
cent deze proef winnend af te slui

ten, een close finish met drie Duitsers
binnen een procent achter haar.
Op zondag stond de kür op muziek op
het programma en als laatste star
ter zag ze dat de Duitsers scores rond
de 75 procent realiseerden. Met dit
gegeven wist ze dat ze vol aan de bak
moest en reed een gedurfde rit uit het
boekje die beloond werd met 76 pro
cent en daarmee de overwinning

en dat op haar eerste internationale
wedstrijd. De 17-jarige Margje is er
beduusd van: “Dit was de allereerste
keer dat we een kür reden, maar wat
liep ze gaaf en wat geweldig dat ik dit
mee mag maken.”

Tekst: Joabel Stables
Beeld: Melibre Fotografie

Voor ons modern glastuinbouwbedrijf zoeken wij een fulltime
Jos Peeters wordt als voorzitter
opgevolgd door Venraynaar Stan
Verhaag, die bestuurlijke ervaring
opdeed bij SV Venray en begint
aan zijn zesde seizoen als KNVBscheidsrechter.

Actie SP voor de zorg
De SP-afdeling Horst aan de Maas staat op maandag 31 augustus
en zaterdag 5 september op het Lambertusplein in Horst om
aandacht te vragen voor de petitie ‘Onze zorg verdient meer dan
applaus’.
“De waardering voor onze zorg is
nu terecht heel groot. Maar het
mag niet alleen bij applaus blij
ven. Zorgverleners verdienen meer
waardering. Met hoe meer men
sen we zijn, hoe sterker we staan.
Daarom halen we handtekeningen
op en gaan we met de mensen in
gesprek over hoe zij tegen de hui
dige plannen aankijken”, aldus de
SP. Volgens de partij heeft de zorg
de rekening van de vorige crisis
betaald. Door bezuinigingen zijn
medewerkers ontslagen en is de
werkdruk toegenomen. “De zorg is
geen markt. Tijdens deze corona
crisis zien we dat niet concurrentie
maar samenwerking in de zorg het

beste werkt. Als het nu kan, dan
kan het na de crisis ook.
Ook de lonen blijven al jaren ach
ter. De SP wil dat de rekening komt
te liggen bij de grote bedrijven
en dat die ook hun eerlijke deel
meebetalen aan dat wat van ons
allemaal is. Het bedrijfsleven krijgt
nu miljarden steun op kosten van
de samenleving. De SP kiest voor
solidariteit. We laten grote bedrij
ven hun eerlijke deel aan belas
ting betalen zodat we onze ‘vitale’
beroepen, waaronder de zorg, die
Nederland nu draaiende houden,
fatsoenlijk kunnen belonen.”
Kijk voor meer informatie op
www.beloondehelden.nl

Medewerker verpakkingshal
& expeditie
M/V

Tijdens de Algemene
Ledenvergadering waar hij deze
maand afscheid nam, werd hij
benoemd tot Lid van Verdienste.
Peeters zelf fluit komend seizoen in
de tweede klasse KNVB.

Op dit glastuinbouwbedrijf te Maasbree telen we jaarrond dagverse bladgewassen op een
zeer innovatieve en duurzame wijze. Als medewerker verpakkingshal & expeditie ben je
verantwoordelijk voor de planning en aansturing van je team medewerkers. Tussentijds werk je
zelf ook actief mee. Je zorgt voor de orde en netheid op de werkplek en controleert de kwaliteit
van het product. Je zorgt dat de interne logistiek goed verloopt en hebt contact met chauffeurs.
Heb je leidinggevende capaciteiten en wil je zelf ook graag de handen uit de mouwen steken dan
is dit je kans om mee te groeien in een vooruitstrevende en groeiende organisatie.
Wij vragen:
• Werkervaring en affiniteit in de agrarische sector;
• Sociaal en communicatieve vaardigheid;
• Een gedreven persoon die initiatief durft te nemen;
• Bereidheid om in verschoven diensten en op toerbeurt op zaterdagen te willen werken;
• Beheersing van de Nederlandse taal en spreekt bij voorkeur ook Engels;
• Ervaring in de uitvoering en naleving van procedures en voorschriften van o.a. veiligheid,
hygiëne en kwaliteit;
• Computerervaring.
Informatie:
Meer informatie over ons bedrijf op:
www.siberiaproducties.com of bel met: Gertie de Swart 077-3982546.
Is je interesse gewekt stuur je CV en motivatiebrief naar: personeel@groenteproducties.com.
Siberia BV is onderdeel van Van Dijck Groenteproducties BV
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Agenda t/m 1 september 2020

za
29
08

Zwartkruitwedstrijd
Tijd: 08.30-16.00 uur
Organisatie: SV Davy Crockett
Locatie: Schietbaan Meterik

Kermis Broekhuizen

Oogstdag in De Locht met
diverse demonstraties
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo vindt zondag 30 augustus de jaarlijkse Oogstdag plaats.
De bezoekers maken kennis met verschillende onderdelen uit het oogstproces. De Oogstdag is van 12.30 tot
17.00 uur.

Locatie: centrum Broekhuizen

zo
30
08

Muziek van Lazy Chair

Kermis Broekhuizen
Locatie: centrum Broekhuizen

Oogstdag
Tijd: 12.30-17.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Optreden Lazy Chair
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

di
01
09

Walk&Talk
Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Adver torial

Scholingsaanbod vrĳwilligers

Ook vrijwilligers blijven
zich ontwikkelen
Elk jaar zetten vele vrĳwilligers zich in voor anderen.
Op vele plekken zĳn ze actief: in een voetbalkantine, bĳ een
museum, bĳ een inloopactiviteit in het dorp, de jongerensoos
en noem maar op. Deze vrĳwilligers zetten zich vrĳwillig in om
zelf een leuke dag of avond te hebben, om anderen te ontmoeten,
zich nutt ig te voelen, maar ook om anderen een mooie dag
te bezorgen.
Om als vrijwilliger goed aan de slag
te gaan, worden er jaarlijks diverse
(gratis) scholingsmogelijkheden
aangeboden. Vanuit de
vrijwilligers talentenbank
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl
hebben we een (klein) overzicht
samengesteld waar je aan kan
denken.
Een greep uit de cursussen:
• Bedrijfshulpverlening herhaling.
Deels e-learning en praktijk.
• Verantwoord alcohol
schenken (IVA).

Er zijn deze dag verschillende machi
nes in bedrijf, zoals de maisdorser,
dorskast, trieur (om graankorrels te
sorteren), maalmolen en haverplet
ter. De dorsvlegel wordt gebruikt en er
wordt vlas bewerkt.

Verschillende machines met statio
naire motoren en ouderwetse tracto
ren geven een authentieke sfeer aan
het geheel. Kinderen kunnen schil
derijtjes maken van graankorrels.
Daarnaast zijn de brouwers aan het

werk in het brouwhuis en de smeden
in de smidse. Ook zijn de spinsters
aan het werk. In het aspergepaviljoen
wordt de veilingklok bediend. In de
kiosk wordt een muzikaal optreden
verzorgd door de groep Lazy Chair.

• Vinden en binden van vrijwilligers,
vanuit vrijwilligersacademie.nl
• Training omgaan met dementie,
vanuit samendementievriendelijk.nl

In De Wingerd

Ben je een vrijwilliger uit
gemeente Horst aan de Maas én
wil jij ook niet stil blijven staan?
Of wil je als vrijwilliger aan de slag,
maar je weet niet hoe?

Het nieuwe concertseizoen van SundayFolk&more start op zondag 6 september met een optreden van de
Engelsman Pete Morton. In verband met de coronamaatregelen vinden de concerten vooralsnog plaats in een
grotere zaal in De Wingerd in Sevenum.

Ga voor het volledige aanbod naar
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl
en kijk onder het kopje ‘cursussen’.

Nieuw seizoen SundayFolk&More
In oktober staat Iain Matthews
(bekend als oprichter van Fairport
Convention, Matthews Southern
Comfort en Plainsong) samen

The Withershins op het podium.
Eind november treedt Marjolein
Meijers (bekend van onder andere de
Berini’s) op. En de eerste helft van het

concertseizoen wordt afgesloten door
de Horster singer-songwriter Joep van
Wegberg. Kijk voor het verdere pro
gramma op sundayfolk.nl

Foto’s en tasjes

Twee exposities in Museum de
Kantfabriek
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

Museum de Kantfabriek in Horst opent op zaterdag 5 september weer de deuren. Er zijn dan tot en met zondag 11 oktober twee exposities te zien.
In de tentoonstelling ‘Mensen met
mogelijkheden’ is werk te zien van
Louka Rongen (22) uit America.
Zij is dit jaar afgestudeerd aan
de Nederlandse Academie voor
Beeldcreatie.

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Dromen
Tijdens haar studie heeft Louka
onder andere elf leden van Theater
Kleinkunst uit Horst geportretteerd.
Voor de fotosessie vroeg Louka hen

“Waar droom je van?” Het resultaat
is een serie portretten die vooral
blijdschap uitstralen. Daarnaast zijn
enkele fotoseries te zien met de titels:
‘Mijn baas’, ‘De Peel, woest aantrek
kelijk’ en haar examenwerk: ‘Hij heeft
meerdere gezichten’, waarin hoofdper
soon Jack in verschillende gedaantes is
geportretteerd.

Eigen depot
In de expositie ‘Tasjes’ laat het

museum werk uit eigen depot zien.
Deze verzameling is een selectie van
kleine tasjes die gebruikt werden
als sieraad of als damestasje. Ze zijn
afkomstig uit meerdere landen en
gemaakt in diverse handwerktechnie
ken en van allerlei materialen.
Het museum is geopend op zaterdag
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Er wordt gewerkt met een tijdslot.
Reserveren kan via
www.museumdekantfabriek.nl

2708 \ service
Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Apotheek
10.30

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

Heilige mis

09.30

Hegelsom
zondag

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Meerlo

donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum

donderdag
vrijdag

09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis

19.00

De Schuilplaats
zondag

Huisartsenpost

My-LifeSlim Venray trots op winnares Zomer Challenge 2020

Wat een doorzetter!

Felicitaties voor de prĳswinnares van de Slank in de Zomer Challenge Femke Janssen uit Oirlo. Zĳ is een
van de ruim 140 deelnemers van de landelĳke Challenge.
André Basten is trots op het behalen van de 2de plaats door een van
zijn cliënten. “Alle lof voor Femke,
wat een doorzetter!” André’s passie
is lekker eten. Als ervaringsdeskundige weet hij wat een uitdaging het
kan zijn om verantwoorde keuzes te
maken. Vooral in deze tijd merken
we dat het belangrijk is om gezond
te eten. Wil je weten hoe jij gezond
en toch lekker kunt eten? André
zoekt samen met jou naar een passende oplossing.

(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

My-LifeSlim Venray
06 42 64 88 73
andrebasten@mylifeslim.com

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Tienray
woensdag

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

Adver torial

Venlo

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

dinsdag

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

Apotheek Maasdorpen
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag
maandag

Apotheek Horst

kerkdienst
kerkdienst

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

Kempen creëert

creatieve ideëen

Gebiedsteams

#kempencreëert

Gemeente Horst aan de Maas
10.00
14.30

ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

28 t/m 30 augustus
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

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

31 augustus t/m 3 september
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

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

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

Nieuw in Panningen!
Parket even anders...

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

06 19 42 26 21

15

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Schoolstraat 55, Panningen
Bel 06 51 53 70 38

www.robiyo.nl

16

Jij maakt ‘m super
De keuken
Trend
van 2020

Southampton

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

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

5.999,compleet met
apparatuur

Wij zoeken
verkooptalent!
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor onze vestiging van Superkeukens in
Horst en Roermond zijn wij op zoek naar leuke collega’s! Wij zoeken zowel ervaren
verkopers als junior verkopers. Word jij die enthousiaste specialist die onze
klanten adviseert en informeert over onze Superkeukens? Bezoek snel onze
vacaturepagina voor meer informatie en om meteen te solliciteren:

www.werkenbijimg.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST
Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

ROERMOND
Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

elke zondag geopend

