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Verwonderwandeling
De Verwonderwandeling werd op zaterdag 14 mei georganiseerd. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar waren welkom. De Verwonderwandeling is een wandeling voor schatzoekers en wonderzoekers. Kinderen gingen van de gebaande paden af in de Heere Peel in America, een plek vol natuur en kunst, waar schatten te vinden zijn. Na de wandeling maakten ze een kunstwerk van wat ze gezien en beleefd hadden. De Verwonderwandeling stond onder leiding van Liesbeth Sterrenburg, kunstenaar uit Deurne. Liesbeth is één van de deelnemers aan Drrifft,
een gratis toegankelijke kunstmanifestatie in de Heere Peel. Leden van kunstenaarsvereniging Zeen tonen hier tot en met 30 oktober hun werk in de buitenlucht. / Beeld: Sten Jetten

Oppositie positief over concept coalitieakkoord
CDA, Essentie, D66/GroenLinks en PvdA presenteerden dinsdag 17 mei tijdens een raadsvergadering een
conceptversie van het coalitieakkoord. Zij zijn van plan om de nieuwe coalitie te vormen. Opvallend was dat
de oppositie positief was over de plannen van de vier partijen.
Een nieuwe start, samenwerken,
vertrouwen en verbinden. Het zijn
vier begrippen die vaak voorkwamen tijdens het debat over
het nieuwe coalitieakkoord tussen CDA, Essentie, D66/GroenLinks
en PvdA. De mogelijke coalitie
bestaat uit dezelfde partijen als de
vorige en heeft het vergrootglas
boven hun eigen regeerperiode
gehouden. Daaruit kwam dat de
partijen, samen met de oppositie
(Perspectief, BVNL en VVD) meer
willen samenwerken om het vertrouwen van de inwoners van Horst
aan de Maas terug te winnen.

Aspergeveld
Voordat de raadsleden met elkaar
in debat konden over het coalitieakkoord, gaf informateur Theo Camps
een korte samenvatting van de
gesprekken die de afgelopen weken
volop zijn gevoerd. “Horst aan de
Maas heeft een complexe ambtelijke
organisatie en daar moet verandering
in komen”, zei Camps. “Zie het als een
aspergeveld. Je denkt bij de lijnen van
een aspergeveld en de wallen die je
opgehoogd hebt dat je orde gecreëerd
hebt. Als je onder de bedden kijkt,
zie je dat er op allerlei plekken verbindingspunten ontstaan. Dus wat er

boven de grond te zien is, is anders
dan wat zich onder de grond afspeelt.”

Begrip en respect
De drie oppositiepartijen waren positief over het concept coalitieakkoord.
Volgens de partijen had de toekomstige coalitie goed gekeken naar hun
partijprogramma’s en zo was er van
elke partij wel weer wat terug te vinden in het akkoord. De coalitie wil in
tegenstelling tot de vorige regeerperiode meer gaan samenwerken met de
oppositie om tot nog breder gedragen
besluiten te komen. John Jenniskens
(CDA): “We moeten meer in onszelf

investeren. Dat kunnen we doen door
meer begrip en respect naar elkaar
te tonen in deze raadszaal. We hoeven geen vrienden te worden, maar
meer met elkaar in overleg gaan mag
wel. Het is fijn dat iedere partij wat
van haar programma terug ziet in dit
coalitieakkoord. Natuurlijk worden
we het in de toekomst niet over alles
met elkaar eens, maar dat is niet erg.
Wat we de afgelopen jaren teveel
hebben gedaan is achteraf discussiëren en dat heeft geen zin.”

Vertrouwen terug
Tijdens de raadsavond werd een aantal punten genoemd in het coalitieakkoord die van belang zijn voor de
komende vier jaar. Zo wil de coalitie
doorgaan met het bouwen van wonin-

gen, verduurzamen en vergroenen.
Nieuw is dat er vernieuwend bestuurd
en gewerkt moet worden binnen de
gemeente. Zo wil de coalitie het vertrouwen terugwinnen van de inwoner.
Er moeten geen valse verwachtingen
worden gecreëerd voor burgers, er
moet meer gecommuniceerd worden en het College van B&W en de
gemeenteraad willen transparanter
zijn tegenover haar burgers.
De opgedane kennis tijdens deze
raadsavond wordt verwerkt in de
conceptversie van het coalitieakkoord
en wordt binnen enkele dagen gepresenteerd. De bedoeling is dat de raad
dinsdag 24 mei kan instemmen met
dit akkoord.
Tekst: Niels van Rens
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Binnen één dag alles geregeld

Crisisnoodopvang van Oekraïense vluchtelingen
is niet zomaar geregeld
Van het ene op het andere moment was Horst aan de Maas verantwoordelijk voor de tijdelijke crisisnoodopvang van vluchtelingen uit
Oekraïne en werden ze geplaatst in de sporthal van De Berkel in Horst.
Het crisisteam regelde binnen een dag een locatie, honderdvijftig
veldbedden en andere benodigdheden voor de vluchtelingen. Anne van
der Loo, lid van het crisisteam, vertelt hoe zij te werk gingen.
Rusland viel weken geleden
Oekraïne binnen en dat was
een moment dat veel mensen
niet zagen aankomen. Een oorlog kwam nog nooit zo dichtbij
sinds de Tweede Wereldoorlog.
Veel Nederlanders boden hun hulp
aan in de vorm van voedselpakketten, kleding en onderdak. Ook de
gemeente Horst aan de Maas deed
haar plicht. De overheid riep alle
veiligheidsregio’s op vluchtelingen te ontvangen. Veiligheidsregio
Limburg-Noord deed dit ook en zo
zat het crisisteam van Horst aan de
Maas in no-time bij elkaar. “Een crisissituatie als deze had ik nog nooit
meegemaakt”, zegt Anne van der
Loo, lid van het crisisteam. “Al snel
hadden we De Berkel op het oog als
locatie. Even daarna hadden we via
het Rode Kruis honderdvijftig veldbedden geregeld. Dat ging allemaal
heel snel. De dag erna stond alles
klaar en waren de vluchtelingen
welkom.”

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

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs

Nachtdiensten
Dat verliep niet helemaal volgens
plan, de vluchtelingen kwamen
niet. “Het is lastig voor de veiligheidsregio om te weten wanneer ze
langskomen”, gaat Van der Loo verder. “Uiteindelijk kwamen ze wel
na een aantal dagen en dan is het
volop aan het werk.” Het regelen
van een crisislocatie is niet zomaar
gedaan, legt ze uit. “Dit is eigenlijk
een baan die bovenop je normale
baan komt. Je moet dus goed in de
gaten houden dat het niet teveel
van mensen vraagt. Ook heb ik veel
respect voor de vrijwilligers, want
ook zij zetten zich in en draaien
soms nachtdiensten. Dat doe je niet
zomaar.”

Gelukkig valt alles
op z’n plek door onze
flexibele werknemers
en vrijwilligers
Van der Loo gaat verder: “We zijn
regionaal het eerste punt waar de
vluchtelingen komen. Vanuit hier
worden ze na één á twee dagen
doorgeleid naar andere plekken in Noord- en Midden-Limburg

Flexibiliteit
Bij de crisisnoodopvang komt

veel kijken. “Je moet overal aan
denken”, zegt Van der Loo. “Is er
voldoende sanitair aanwezig?
Wat doen we bij opvang van huisdieren? Welke boodschappen moeten er worden gedaan? Er moet een
tolk geregeld worden, de kinderen
moeten vertier hebben en ga zo
maar door. Gelukkig valt alles op
z’n plek door onze flexibele werknemers en vrijwilligers.” Van der
Loo kreeg een heel dankbaar
gevoel bij het regelen van de crisislocatie. “De mensen die hier komen
kunnen niet meer terug naar hun
eigen huis, ze hebben iets heftigs

meegemaakt. Als je hen dan onderdak en rust kunt aanbieden, krijg je
een heel dankbaar gevoel. Het doet
iets met je.”
Aanmelden als vrijwilliger kan nog
altijd. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Horst aan de
Maas. “We hebben allerlei mensen
nodig, er is altijd wat te doen”, zegt
Van der Loo. “Zo kunnen mensen kleine boodschappen doen of
gewoon een praatje maken met
de vluchtelingen doet hen al veel
goed.”
Tekst: Niels van Rens

Oh, zit dat zo!

Ontdekken en leren in je tuin
Op een mooie lentedag is niets zo fijn als genieten van de ontluikende natuur. Maak thuis van je eigen tuin een natuurlĳk paradĳsje vol
bloemen, vogels, vlinders en insecten.
insecten en vlinders aantrekken,
bij Welkoop hebben we diverse
bloemenzaadmengsels hiervoor. Door die insecten komen
er vanzelf ook vogels. Hoe meer
biodiversiteit, hoe milieuvriendelijker en gezonder je tuin is.
En hoe meer er voor jezelf te
zien, te ontdekken en te genieten valt.

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

waar ze langer kunnen wonen.
Mensen komen zelf of via bussen
die landelijk gecoördineerd worden. We geven mensen dan eerst
rust en veiligheid en zoeken vanuit
hier een passende plek in de regio.
Dit doen de vrijwilligers en de professionals in samenwerking met
de gemeente en veiligheidsregio.
We werken samen om mensen een
goede plek te geven. Het zijn allemaal belangrijke schakels om het
voor elkaar te krijgen.”

Biodiversiteit in je tuin betekent
gewoon dat er veel verschillende soorten dieren en planten zijn. Dit kun je bereiken door
planten in je tuin te zetten die

Insecten zijn maar klein, maar
spelen toch een grote rol in de
natuur. Ze bestuiven alle bloemen in de tuin maar ze zijn ook
voedsel voor heel veel andere
dieren. Maak daarom van je
tuin een plek waar ze graag
zijn. Hang een insectenhotel
op waarin ze eitjes kunnen leggen en kunnen overwinteren.
Zorg voor variatie in je tuin en
zet er zoveel mogelijk verschillende planten in. Vlinders leggen hun eitjes op planten waar

de rups daarna lekker van kan
eten. Vooral planten in de moestuin zijn favoriet. Kijk maar eens
onder de bladeren. Daar zie je de
gele eitjes zitten. Uit vlindereitjes worden rupsen geboren die
de bladeren van de plant eten.
Als de rups volgroeid is, pakt hij
zich in een cocon. In de cocon
ontwikkelt de rups zich tot een
nieuwe vlinder. Een belangrijke
waardplant is de brandnetel.
Voor de nectar zijn lavendel en
de vlinderstruik heel geliefd.
Wil je een bepaald soort vlinder in je tuin? Deze vlinders zijn
gek op deze planten: de rups
van een kleine vos eten alleen
brandnetel. De rups van een
bruin zand–oogje eet alle soorten
grassen. De rups van een koolwitje eet koolplanten. De rups
van een boomblauwtje eet heide
en hulst. Het oranjetipje en

klein geaderd witje zijn gek op
pinksterbloemen. Kortom maak
samen met Welkoop je eigen
insectenparadijs.
Door: Johan van den Beuken,
Welkoop Sevenum

Welkoop Sevenum,
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl
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Grubbenvorst zoekt nieuwe locatie

Horst mogelijk terug naar één kermis
per jaar

03
01

Een kijkje in de keuken
Op 12 mei mochten de leden van Ondernemersvereniging O-Twee
Horst aan de Maas het productieproces van witte asperges van
dichtbĳ bekĳken.

De gemeente Horst aan de Maas wil in Horst mogelijk teruggaan van twee naar één kermis. Dat heeft
burgemeester Ryan Palmen bekendgemaakt in een raadsvoorstel.
Het is al jaren een thema binnen de gemeente Horst aan de
Maas. Palmen wilt niet gaan voor
twee ‘halve’ kermissen, maar
voor één goede. Daarom gaat
de gemeente nu onderzoeken
of Horst terug kan naar één kermis per jaar. De voorjaarskermis
in Horst zal op dezelfde manier en
locatie plaatsvinden als de jaren
voor de coronapandemie. Op het
Wilhelminaplein, Lambertusplein en
bij het Kloosterhof dus. “Samen met
de horeca en Bureau de Kermisgids
hebben we diverse uitbreidingsmogelijkheden onderzocht”, zegt
Palmen. “We komen samen tot de
conclusie dat het nu niet groter kan
wanneer we rekening houden met
alle regels, wensen en omstandigheden. Voor de najaarskermis in
Horst onderzoeken we samen met
Bureau de Kermisgids en de horeca

de mogelijkheden van een combinatie van kermis en dorpsfeest op het
evenemententerrein.”

Het kan
nu niet groter

Andere locatie
Ook komt er mogelijk een verandering bij de kermis in Grubbenvorst.
Zo heeft de dorpsraad van
Grubbenvorst suggesties aangedragen voor een alternatieve kermislocatie. Dit wil de dorpsraad doen
om zo het groen op het Pastoor
Vullinghsplein minder te belasten. De haalbaarheid en wenselijkheid van deze suggesties worden
momenteel onderzocht.

Evaluatie
De gemeente Horst aan de Maas
werkt voor het eerst samen met
Bureau de Kermisgids. Net voor de
coronacrisis is de gemeente een
samenwerking aangegaan met De
Kermisgids en heeft ze het werk
aan hen uitbesteed. De bedoeling
was om na een jaar kermissen in
deze gemeente de samenwerking
te evalueren en tot een beslissing te
komen om het contract met de partij
te verlengen of niet. Door de coronapandemie konden niet alle kermissen doorgaan of maar deels. Daarom
heeft de gemeente deze evaluatie
opgeschoven. Dit jaar zouden alle
kermissen zoals vanouds door moeten gaan, mits er geen nieuwe uitbraak komt van het coronavirus met
mogelijke aanscherpingen.

Met een rondleiding bij Martens
Asperges leerde de groep over de
teelt, de oogst en de verwerking
van het witte goud. Vervolgens
volgden ze de weg die een gedeelte
van de asperges ook aflegt, met als
volgende stop: Aarts Conserven.
Hier kwam het proces van hoe de
asperges binnenkomen, tot aan de
pot die we zo goed kennen uit de
supermarkt, aan bod. Een bijzon-

dere middag vol met lokale ondernemersverhalen. De dag werd
gepast afgesloten met een heerlijke
aspergemaaltijd bij Parkhotel Horst.
/ Beeld: Cult. Content Creators

otweehorstaandemaas.nl

Tomeloze inzet als vrijwilliger

Koninklijke onderscheiding
voor Wiel Bouten

Kwaliteit heeft een naam

Wiel Bouten (70) uit Sevenum is zondag 15 mei gedecoreerd en benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Wiel werd samen met zijn vrouw Mieke onthaald door een erehaag van spelers van Sparta’18 1 en 2 op sportpark ’t Spansel in Sevenum. In het bijzijn van vrienden en familie werd Wiel toegesproken door burgemeester
Ryan Palmen en ontving hij zijn lintje.

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.

Bij mooi weer elke zondag van
14.00 tot 16.00 live muziek op ons terras.
7 dagen in de week geopend.
Voor openingstijden zie onze website.
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

en
Gra tis binnen
buiten spelen
Wiel kreeg zijn lintje voor zijn tomeloze inzet als vrijwilliger bij Sparta’18.
Wiel is al 40 jaar lid van Sparta’18.
Eerst is hij begonnen als keeper en
daarnaast zet hij zich al ruim 30 jaar
in als trainer en leider van de lagere
jeugdteams, waar zijn regelmaat,
consequentheid en opvoedkunde
vaak belangrijker is dan het voetbal.

Ook als scheidsrechter heeft hij zich
bij de jeugd weten te onderscheiden.
Daarnaast heeft hij in diverse commissies gezeten bij Sparta’18 en was hij
lange tijd onderdeel van het jeugdbestuur. Momenteel verricht Wiel nog
steeds hand-en-spandiensten met zijn
technische kennis en ondersteunt hij
het wedstrijdsecretariaat bij de ont-

vangst van de jeugdteams op zaterdagmorgen. Met zijn objectieve blik
en kritische vragen zet hij regelmatig
de boel op scherp en door het voortouw te nemen weet hij mensen te
activeren en motiveren. Wiel zal tot in
de lengte van dagen nog actief blijven
bij de club.

Een gezellig
dagje uit met de
hele familie bij
Leurs in Venlo!

e e
zonlk
d
openag

Ontbij t, lunch
en diner

Volg ons op
en
/tuincentrumleurs
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Activiteiten Onze Loods gestart

Jongerenplan

De activiteiten bij Onze Loods in Horst zijn van start gegaan. Onze Loods is een plek waar mensen terecht
kunnen voor ondersteuning bij het uitvoeren van werk, deelname aan activiteiten of een kopje koffie en een
praatje tijdens de Open inloop.

Uitvoering woningproject in
Hegelsom van start
De eerste schop is in de grond gegaan. Daarmee is de start van de
uitvoering van het woningbouwplan gelegen aan de Langstraat in
Hegelsom een feit. Het plan is door een groep enthousiaste jongeren uit Hegelsom ontwikkeld.

Na maanden van voorbereiding zijn
werkzaamheden gestart op de werkplaatsen, krijgen statushouders de
eerste taallessen als onderdeel van
hun inburgeringstraject en opent
DjeanZ de deuren van haar naaiatelier. De gemeente Horst aan de Maas,
Rendiz en NLW Groep zijn verheugd
dat inwoners van Horst die ondersteuning nodig hebben bij werk dit

nu dicht bij huis kunnen krijgen.
Lokale initiatiefnemers en ondernemers zijn van harte welkom aan te
sluiten bij de activiteiten van Onze
Loods. Zo ontstaat bedrijvigheid die
waardevol is voor de mensen die er
werken én voor de samenleving van
Horst aan de Maas.
Onze Loods biedt werkplekken voor
mensen die extra begeleiding nodig

hebben in het verrichten van werk.
Ook zijn er mogelijkheden voor dagbesteding, participatietrajecten of
vrijwilligerswerk. Op termijn komt er
plek voor inwoners die onder begeleiding groeien naar een betaalde baan.
Iedereen die een kijkje wil komen
nemen bij Onze Loods is welkom tijdens de open dag op zaterdag 25 juni
van 10.00 tot 12.30 uur.

Aannemer Arie Laarakkers BV
maakt het terrein bouwrijp. Zodra
deze werkzaamheden afgerond
zijn, start de aannemer met de
bouw van de woningen. De start
van de uitvoering werd gevierd

...als bestuurslid?

met een borrel, precies op de plek
waar in de toekomst de zes woningen gaan verschijnen.

Beeld: Gemeente Horst aan de Maas


    
    
    

...als beheerder?
(met horecahart)

    
 
  

...als commerciële
exploitant?
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Grote brand BVB Substrates Grubbenvorst
De brandweer werd zondagmiddag 15 mei gealarmeerd voor een brand bij het bedrijf BVB Substrates aan de
Californischeweg in Grubbenvorst. Vanwege de omvang van de brand werd opgeschaald naar grote brand.
Bij de brand is niemand gewond geraakt.
De brand brak uit in een hal met substraat en houtsnippers van ongeveer
1.500 vierkante meter. Ook de in de
hal aanwezige transportbanden zijn
bij de brand betrokken. De brandweer kon voorkomen dat de brand
oversloeg naar een naastgelegen hal.
Vanwege het gebrek aan bluswater
werden ook vier waterwagens en het
Groot Watertransport (GWT) opge-

roepen. Uiteindelijk hoefde het Groot
Watertransport niet ingezet te worden.
De brandweer heeft meetploegen
ingezet. Uit metingen is gebleken dat
er buiten het terrein van het bedrijf
geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen aanwezig waren. Wel
werd geadviseerd om uit de rook te
blijven. Bij de brand hebben zich geen
persoonlijke ongelukken voorge-

daan. De hal kan als verloren worden beschouwd. Om 18.20 uur werd
het sein brand meester gegeven.
De brandweer was nog geruime tijd
bezig met nablussen. De oorzaak van
de brand is niet bekend. Het Team
Brandonderzoek van de Brandweer
Limburg-Noord stelt een onderzoek in.

SP Horst aan de Maas zet
zorgmedewerkers in het zonnetje
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www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Voor de SP Horst aan de Maas is de Dag van de Verpleging aanleiding om de medewerkers in de zorg van Horst
aan de Maas extra aandacht te geven. Op donderdag 12 mei bracht de SP een bezoekje aan hen.

Dit jaar zijn twee leden van de SP
Horst aan de Maas langs praktisch alle
verzorgingsinstellingen in Horst aan

de Maas gegaan om aan de medewerkers wat tomaatjes aan te bieden. In
onze gemeente zijn minimaal zeven-

honderd mensen op de een of andere
wijze werkzaam in deze zorginstellingen.

Van Zinnige Zaken naar Verkeersquiz
Britt en Eva, twee eindexamenleerlingen van het Dendron College, wonnen in oktober 2021 Zinnige zaken met
het project ‘Verkeersveiligheid voor fietsers’. Als vervolg op Zinnige Zaken hebben Eva en Britt hun project op
toegelicht aan de gemeenteraad Horst aan de Maas tijdens een raadsvergadering. Ze hebben nu ook een
Verkeersquiz gemaakt.

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Horst aan de Maas is op zoek
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Horst aan de
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente
Horst aan de Maas;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallohorstaandemaas.nl
of bel met 077 208 32 01.

Het project stond in het teken van
bewustwording en gedragsverandering. Nadat er een enquête
werd gehouden onder 1.400 leerlingen (over school-thuisroutes en
‘het gevoel van veiligheid onderweg’), zetten Britt en Eva samen

met het team van Veilig op Weg een
Verkeersquiz op. Deze Verkeersquiz
bevat niet alleen vragen, maar ook
interessante weetjes en filmpjes.
Dit schooljaar wordt de Verkeersquiz
nog gespeeld in alle 62 mentorklassen van het Dendron College. Andere

scholen, zoals basisscholen of het
voortgezet onderwijs, mogen de quiz
ook spelen. Meer informatie hierover
kan opgevraagd worden via Veilig op
Weg. Over een maand presenteren
Eva en Britt hun bevindingen aan de
gemeenteraad.

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks
wordt verspreid in de hele gemeente Horst aan de Maas en dat wordt
uitgegeven door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallohorstaandemaas.nl

06

familie \ 1905
een zucht is onzichtbaar
net als de wind
de nacht is onzichtbaar
als de dag begint
onzichtbaar zijn de dingen
die ik kwijt ben
die ik nooit meer vind
maar
met mijn ogen dicht
zie ik alles
wat mijn hoofd verzint

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **

Ik speul vurtaan op un andere plats

Willem Burgers
echtgenoot van

Lies Hesen-Spee
echtgenote van

Ien Burgers-Peters
Ottersum, 6 maart 1941

Hem Hesen †
Sevenum, 10 juli 1937

Meerlo,
Meerlo,
Costa Rica,
Meerlo,

Horst, 15 mei 2022

Horst, Leo † en Annet
Anniek
Dirk
Nellie en Ton
Stijn
Ruben en Ida

Venlo, 15 mei 2022
Ien
Renée
Dyonne en Ben
Viva

Dorpbroekstraat 25
5864 CP Meerlo
Wij nemen zaterdag 21 mei in besloten kring afscheid van Willem.
Een speciaal woord van dank aan Gasterij Bergerbaan.

Correspondentieadres:
Prinses Margrietstraat 19, 5961 BK Horst
Op vrijdag 20 mei nemen wij in besloten kring afscheid
van ôs Mam, Oma.

Als leven lijden wordt,
is rusten goed
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
die ons gesteund heeft bij het afscheid van

Mijn liefste Nance,
had altijd een wens.
Nu ben je er niet meer,
dit is voor altijd de laatste keer.

Nancy van Rijswijck
- van Enckevort
* Horst, 19 februari 1976

† Sevenum, 15 mei 2022

Teun van Rijswijck

Jac. van den Munckhof
Jac. vaan de Post

In welke vorm dan ook, een kaartje, bloemetje of uw
aanwezigheid tijdens de afscheidsdienst, bedankt!
Het zal ons kracht geven om verder te gaan.
Lies van den Munckhof-van den Homberg
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Past. Jansenstraat 41
5966 LA America
Wij danken ook iedereen voor de donaties aan het Kankerfonds.

Mama van

Renate

Familie van Enckevort
Familie van Rijswijck

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52

Correspondentieadres
Olieslagerstraat 34
5975 VS Sevenum
Wij nemen afscheid van Nancy op zaterdag 21 mei om 14 uur
in crematorium Yardenhuis, Grote Blerickse Bergenweg 30
in Venlo-Blerick.

GERRIE

In plaats van bloemen willen wij u een vrijwillige bijdrage
vragen voor Maag Lever Darm Stichting. Hiervoor staan
collectebussen in het crematorium.

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Uniek eigen Afscheidshuis

Ria Christiaens-Janssen

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

VAN DEN

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier

Veel te vroeg!

Heerlijke Verse Asperges, ook
geschild! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. Open: MA-VR
10-12u en 13-17u. ZA 9-17u. ZO op
afspraak. Tel 077 398 65 90

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

Hortensia’s (heel veel srt. ook op
stam.), vlinderstruik, enz. . DIV.
AANBIEDINGEN HORTENSIA’S e.a.
PLANTEN ZIE: www.veld-tuinplanten.
nl Open za. 9.30-16.30 uur, of vrij.
na afspr: 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree
WONINGRUIL?
GEZOCHT vrijstaande woning met
minimaal 500 m2 grond in Horst
Hegelsom Meterik AANGEBODEN half
vrijstaande woning met aanbouw op
de Afhang intermakelaars.com of
077 398 90 90
Door verhuizing gratis af te halen
oefen-piano in Horst.
Tel. 06 43 68 63 51
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Vrijstaande bungalow per direct
beschikbaar voor de verhuur in het
buitengebied van Sevenum.
Inlichtingen 06 53 35 20 74.
Gezin in Sevenum zoekt voor 1x4
uur per week hulp aan huis. Graag
contact via bbrouwer1976@gmail.com
Zaterdag 21 mei
Rommelmarkt bij Cafe Cox
Herstraat 37 Horst
Aanvang 10.00 uur tot 16.00 uur
Eigen Huurwoning (KOOPHUUR)
Librije 17 Horst - € 235.000 k.k.
+ € 407,57 per mnd
https://www.intermakelaars.com/
woning/horst-librije-17/
Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06-48550730 en
www.optidee.nl/peggy-wismans
Gezocht betrouwbare poetshulp
die ons huis in Hegelsom 1x2 weken
komt schoonmaken op een ochtend
van 3 uurtjes. Bel of app 06 31 25 11 19.
Gratis af te halen, jonge poezen.
M+V. gewend met honden
06 51 06 76 75
Hulp in de huishouding gevraagd
in Horst voor 3 uur per week.
kikanieuw@gmail.com
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

#kempencreëert

creatieve
ideëen

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

24-uur
bereikbaar

We zullen je missen!
uit vaar t verzorging

Hay, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte!
De Rebbelleclub
Riet-Jan, Toos-Pieter, Anneke-Henk †,
Berrie-Mart, Tiny-Twan, Annet-Theo.

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

1905 \ nieuws

Felicitatie
voor
oudste
inwoner

Vernielingen
op schoolplein
De Kroevert

Binnenkijken bij...

Column

Er was eens
Sommige verhalen van gedetineerden zouden in een gevangenis moeten beginnen met de zin:
Er was eens…
Zo ook het verhaal van de gedetineerde man die kaas had verstopt
in zijn sokken. Toen hij door een
medewerker betrapt werd met
zijn ‘buit’, heeft hij hiervoor meteen een rapport en straf gekregen.
De man was het hier echter helemaal niet mee eens en is in beklag
gegaan.
Gedetineerden hebben beklagrecht en kunnen een klacht indienen bij de Commissie van Toezicht.
Deze commissie heeft zitting in
de gevangenis en hoort de gedetineerden en de directeur tijdens
een zitting over klachten die gedetineerden indienen. Toen de man
tijdens de beklagzitting samen met
zijn advocaat verscheen, vertelde
de man dat hij helemaal niet voornemens was om kaas te stelen.
Hij gaf aan dat er gewoon sprake
was van een groot misverstand.
Het rapport was volgens hem dan
ook onterecht en de man eiste een
aanzienlijke financiële compensatie van de inrichting.
Zijn verhaal was dat hij de plakken
kaas niet gestolen had maar deze
gewoon mee had genomen vanuit
zijn eigen cel. Hij was vergeten dat
hij ze in zijn broekzak had gestopt
en ze vervolgens per ongeluk had
meegenomen naar zijn werkplek, de centrale keuken. Dus toen
hij op de terugweg betrapt werd
met in folie gewikkelde kaas om
zijn enkels heen gevouwen, was
hij zich van geen kwaad bewust.
Volgens de man had hij een gat in
zijn broekzak en was de kaas op
die manier in zijn sokken terecht
gekomen. Hij bleef volhouden hier
echt niets aan te kunnen doen.
Toen de voorzitter van de commissie hem vroeg hoe het onmogelijke toch mogelijk was, namelijk
dat er vanuit één broekzak in twee
sokken kaas zat, bleef het stil.
De voorzitter ging verder door aan
te geven dat de kans dat de kaas
vanuit de ene broekzak naar twee
sokken was ‘gevallen’ meer dan
onwaarschijnlijk was.
Zoals u zult begrijpen werd de zaak
ongegrond verklaard en kreeg de
man geen enkele financiële compensatie voor geleden schade en
werd zijn verhaal verwezen naar
het rijk der fabelen.

Carla Wijnhoven

De afgelopen weken zijn er
meerdere vernielingen aangericht op het dorpsplein,
gelegen bij basisschool
De Kroevert in Kronenberg.
Dat meldt politie Horst/Peel
en Maas op haar Instagram
pagina. Dit dorpsplein doet
niet alleen dienst als schoolplein, maar ook als speelplaats voor alle kinderen uit
het dorp.
In de meivakantie werden er
onder andere (door kinderen
gemaakte) vogelhuisjes vernield,
een ruit ingeslagen en muren
beklad met scheldwoorden.
In nauw overleg met onder andere
de school, de wijkagent en de
dorpsraad zal er de de komende
tijd extra toezicht plaatsvinden rondom het dorpsplein.
“Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met Synthese”, zegt
de politie. “Als politie zullen wij
het dorpsplein de komende tijd,
zowel opvallend als onopvallend,
extra scherp in de gaten houden.
Bij strafbare feiten zal er door
de politie repressief opgetreden
worden.”
De politie vraagt omwonenden
van het dorpsplein om overlast,
vernielingen en verdachte situaties direct te melden via
0900 88 44 of 112 (bij spoed/
heterdaad). Daarnaast vragen het
politieteam ouders van kinderen/
jeugdigen die vaker rondhangen
op het dorpsplein in Kronenberg
om het gesprek aan te gaan met
hun kinderen over deze vernielingen. “Samen maken we van het
dorpsplein weer een mooie en
veilige plek om te spelen”, aldus
de politie.
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Burgemeester Ryan Palmen
ging op bezoek bij de heer
Vermazeren. Hij is 106 jaar
geworden en is daarmee de
oudste inwoner van Horst
aan de Maas. Palmen kwam
hem een felicitatie en een
bos bloemen brengen.
Daarnaast bracht hij ook
een bezoekje op de verjaardag van de 102 jaar oude
mevrouw Martens- van den
Goor uit Horst.

Weer in Horst aan de Maas

Veel regen in korte tijd
De tropisch warme lucht wordt op dit moment naar het oosten verdreven en dit gaat zeker niet zonder slag of
stoot. Het lijkt, op het moment van schrijven op dinsdag, gepaard te gaan met een paar dynamische onweerscomplexen met een hoge bliksemfrequentie. Er valt lokaal veel regen in korte tijd. Vanaf zaterdag zijn we
even van de hoge temperaturen af en dalen we naar een gemiddeld niveau voor deze tijd, met een temperatuur rond de 20 tot 22 graden en soms een stevige westelijke wind. Tussen 22 en 25 mei lijkt er bovendien
vanaf het westen ook nog wat neerslag onze kant op gestuurd te worden, die inmiddels broodnodig is.

Jaarkalender
Beste omwonende,
Wij vinden het erg belangrijk om u te informeren over alle
activiteiten die dit jaar bij Toverland op de planning staan. Daarom
hebben wij een webpagina speciaal voor omwonenden gemaakt:
www.toverland.com/omwonenden

Aankomende speciale
activiteiten:

Op deze pagina vindt u onze jaarkalender, waarin u kunt zien
wanneer en tot hoe laat Toverland geopend is en welke speciale
activiteiten er plaatsvinden. Eventuele bijzonderheden, zoals de
inzet van vuurwerk, zullen ook op deze pagina vermeld worden.

Za 21 mei
19:00 tot 00:00 uur
Toverland LIVE! Festival

Ook kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief, waarin wij u
regelmatig van informatie over onze speciale activiteiten zullen
voorzien.

Za 2 & zo 3 juli
12:00 tot 12:00 uur
24-uur durende Troy Coaster Challenge

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben en zullen er
uiteraard alles aan doen om de overlast voor u te beperken.

Vr 17 juni
19:00 tot 01:00 uur
Bedrijfsevenement

Za 9 juli:
19:00 tot 23:00 uur
Magic Member Night
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15-vragen aan

Daynah Wennekes America
Wat zou je nooit kunnen weggooien?
Belangrijke en mooie herinneringen,
want die blijven je altijd bij en het is
mooi om terug te kunnen kijken op
mooie herinneringen. Foto’s met een
belangrijke waarde ook. En muziek,
want het was altijd een afleiding voor
mij in donkere tijden. Gewoon even
aan iets anders kunnen denken dan
de situatie waar je in zit.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
‘Wat er ook gebeurt, blijf altijd
lachen’, van mijn broer en ‘Blijf altijd
jezelf wat er ook gebeurt’ van een
oude jeugdvriendin. Ik blijf er ook
nog elke dag aan denken. In wat voor
situatie je ook zit, blijf altijd positief
denken en twijfel nooit aan jezelf en
deze adviezen hebben mij altijd goed
geholpen in moeilijke situaties.

In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Daynah Wennekes
16 jaar
America
Yuverta College
Hegelsom

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een roadtrip willen
maken, omdat ik zelf heel erg hou
van reizen. Als ik ook op mijzelf
woon wil ik ook verre en mooie
reizen maken. En zelf wil ik graag
een groot deel van de wereld
gezien hebben. Daar droom ik echt
van.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Verschillende muziekinstrumenten
leren te bespelen en het maken
van eigen muziek omdat ik zelf
heel erg van muziek hou. Het
maken van muziek heb ik altijd
heel erg leuk gevonden en ik hou
ervan om ermee bezig te zijn. Zelf
lijkt het mij echt leuk om mensen
te kunnen vermaken met muziek.

Wat deed je als kind het liefst?
Veel buitenspelen, bakken doe ik nu
nog steeds heel graag, knutselen
deed ik ook veel. Zelf hou ik ervan
om lekker te knutselen of juist een
projectje te hebben waar ik dan een
tijdje mee bezig ben. Daar kan ik
echt van genieten.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Teleporteren, want ik ben echt geen
ochtendpersoon dus dat zou voor
mij top zijn. Dan ben ik binnen 1
seconde waar ik moet zijn. Soms
ben ik ook wel eens te laat en dan
hoef ik ook niet zo te haasten.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
10 jaar want ik heb zelf niet zo’n
goede jeugd gehad en zou het
graag opnieuw willen beleven,
maar dan niet in die situatie. Dan
leef je eigenlijk nog zonder zorgen
die je nu hebt.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

HEMELVAARTSDAG GEOPEND
TUINKRUIDEN VANAF € 0,50
Dagelijks van 9.00-18.00 uur tussen 12.30-13.00 gesloten
Zondags van 10.00-16.00 uur • Vrijdags gesloten!

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Veel muziek maken en het leren hoe
je mensen er echt leuk mee kunt vermaken en een roadtrip maken met
vrienden omdat dat vaak herinneren
zijn die je nooit gaat vergeten.

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Korte broek met een legging was volgens mij geen trend, maar ik vind dat
nu echt verschrikkelijk. En chokers,
dat is een plastic ketting. Vaak waren
die zwart, maar zelf snap ik niet dat ik
die zo fantastisch vond, want ik vind
er nu niks meer aan.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Mijn jeugd, want ik heb er niet altijd
even goede herinneringen aan overgehouden. Maar ik heb er nu geen
last meer van omdat ik best veel therapie heb gehad en dat heeft mij heel
erg geholpen om de persoon te zijn
wie ik nu ben.

Een Marvel-film, omdat ik die films
zo goed vond en het mooi gemaakt
is. Ik vind het ook fantastisch om ze
te kijken. Want je wordt ook in het
verhaal meegesleept, dus als je nog
een goede filmreeks zoekt, ga Marvel
kijken. Daar krijg je geen spijt van!

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Mijn jeugdtijd, omdat ik geen goede
jeugd heb gehad. Wel in een goede
situatie, want wil die tijd die ik heb
meegemaakt ik niet opnieuw beleven.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Geldmakermachine, want dan krijg je
een machine thuis die gewoon geld
maakt. Dat is toch fantastisch!

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dat dan zijn?
In Italië, want ik vind dat land geweldig eten heeft. Ik vind het zelf een
leuk, maar ook rustgevend land.

Als je elk willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Tony Stark, want hij is een doorwerker en hij geeft niet snel op in situaties en dat doe ik ook.

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

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

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

Hoi

Column

Eurosong
festival
Op zaterdag 12 mei was de
finale van het
Eurosongfestival. Zelf ben ik
er best fan van, alleen vind ik
het jammer dat het zo’n
‘vriendjespolitiek’ is geworden.
Wat ik altijd het mooiste aan het
songfestival vond was dat de
landen met een liedje kwamen
in hun eigen taal. Maar tegenwoordig is dat bijna niet meer,
dat vind ik zelf heel erg jammer
want dat vond ik het speciaalste
eraan. Als we even naar dit jaar
kijken, zagen we wel een aantal
landen in hun eigen taal zingen,
maar wel heel veel in het Engels.
Welke liedjes ik bijzonder vond
waren: ‘Give that wolf a banana’
van Noorwegen. Het nummer
was superleuk en ik vond het
ook wel mooi met dat masker
want, je zag niet wie het waren
dus kun je eigenlijk geen vooroordeel geven wat vele doen.
Maar het liedje van Moldavië
‘Trenuletul’ vond ik vooral heel
erg vrolijk. Denk dat dit wel het
vrolijkste nummer was van dit
jaar. Maar ‘SNAP’ van Armenië,
daar herkende ik vooral mijzelf
een beetje in door mijn verleden. Het nummer is geschreven
door Rosa Linn. Ze schreef het in
een moeilijke tijd en als ik dan
naar mijzelf kijk kan ik dat voor
mij zien. Maar welke inzending
ik niks vond was Israël. Ik vond
het nummer niet leuk. Ik vond
er eigenlijk niet veel aan. Dat
van Frankrijk vond ik eigenlijk het allerminste, dan vond
ik Duitsland beter. Ik vond het
wel triest dat Duitsland geen
punten kreeg van andere landen, want ik vond hun niet per
se heel slecht. Maar zelf had ik
wel verwacht dat Oekraïne zou
gaan winnen, maar het verraste
mij wel ze zo weinig kregen. Zelf
vond ik Engeland best goed. Er
was wel gezeik over de Brexit,
omdat ze Europa hadden verlaten. Maar wat ik dan niet snap is
waarom Australië dan wel meedoet met het songfestival en
Israël. Wat ze van mij wel mogen
veranderen: elk land in hun eigen
taal laten zingen. Want dan heb
je de oude traditie weer terug en
hierdoor is er minder vriendjespolitiek.
Daynah

1905 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Horst moet terug naar één kermis
per jaar
Het is al jaren geen geheim. De gemeente Horst aan de Maas wil terug naar één Horster kermis per jaar. Horst is het enige dorp met twee kermissen: de voor- en najaarskermis. De gemeente gaat dit nu officieel onderzoeken.
Al jaren komen er minder bezoekers naar de
twee kermissen in Horst. Door één kermis per
jaar te organiseren, kun je alle aandacht focussen op die editie, in plaats van deze focus te verdelen over twee feesten. Zo kan die ene kermis
beter georganiseerd worden voor de kermisexploitanten, is er beter vertier voor de kinderen

en kunnen de volwassenen meer genieten van een
groot dorpsfeest.
Mocht dit gebeuren, dan is er bijna geen weg meer
terug. Hiermee wordt een traditie gebroken en verdwijnt er een jaarlijks lang feestweekend. Dit kan
nadelige gevolgen hebben voor horecaondernemers
die dat weekend meer gasten dan normaal ontvan-

gen. De omzetten kunnen mogelijk zakken. Aan de
andere kant, als er één goede kermis wordt georganiseerd, kan dit juist ook leiden tot een hogere
omzet.
Horst moet terug naar één kermis per jaar.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 19

CDA-bestuur ontslaat Han Geurts op grove wijze
Het CDA heeft het vertrouwen opgezegd in wethouder Han Geurts. In plaats van de Horster wethouder hebben ze Elbert Joosten naar voren
geschoven als kandidaat. Deze beslissing kwam als donderslag bij heldere hemel voor Geurts omdat hij nooit iets hierover had vernomen en dit
besluit mede werd gedeeld tijdens een videocall op zijn vakantie.
Geheel onverwachts kwam dit besluit dus voor
Geurts. Volgens hem had hij dit aan zijn partij
laten weten, maar het bestuur van het CDA zegt
van niets te weten. Toen ze de beslissing hadden
genomen om niet meer verder te gaan met de
wethouder konden de partijleden niet meer terug, zeggen ze. De meeste stemmers op de poll

vonden de manier van het CDA-bestuur niet netjes.
“Zo ga je niet met mensen om”, zegt Fred Coppus.
“Zegt meer over de partij dan over Han Geurts!
Waardeloos.” Frans Vermeeren begrijpt de manier
waarop ook niet, maar begrijpt wel de keuze van
het CDA om hem niet meer als wethouder naar voren te schuiven. “Het siert het CDA niet dat ze dit op

deze wijze gedaan hebben”, zegt hij. “Geurts heeft
echter een dikke plank boven zijn kop. Hij heeft een
hoop ellende in Sevenum (De Wingerd) achtergelaten. Het CDA had veel eerder moeten ingrijpen en
deze wethouder niet zo lang moeten steunen.”

Ingezonden brief

Coalitieakkoord op hoofdlijnen: vette worst of lege huls?
De beoogde coalitie belooft veranderingen. Oog voor de toekomst, aandacht voor natuur en klimaat, zorg voor mensen en een luisterend oor
naar inwoners en oppositie. Echt waar? Een vette worst. Als je die eet weet je dat je ongezond bezig bent. Toch heeft het akkoord waarde.
In feite is het een schuldbekentenis van de tekortkomingen de afgelopen vier coalitiejaren. En een schuldbekentenis is winst.
Wordt het nu beter? Dat meten we
af aan het gedrag, want intenties en
plannen zeggen niet zo veel. Let bijvoorbeeld op wat niet wordt vermeld.
Let op teksten die showen hoe de
coalitie tegen zaken aankijkt. Zie de
intensieve veehouderij. Die visie
wordt uitgevoerd. Dat wordt dus niks.
Een visie zonder inhoud is bezigheidstherapie. Coalitie gaat dus door met
het doelloze oude gedrag.
Over de omgevingsvisie zegt het
college: ‘Daartoe stellen we een

ambitieuze en richtinggevende
omgevingsvisie, -programma’s en
-plannen op waarin we gezondheid
en welzijn van inwoners, milieu,
natuur en het landschap beschermen’.
De coalitie is ouderwets in zichzelf
gekeerd. De omgevingsvisie stelt de
raad niet op. Ze luistert eerst naar
inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ketenpartners om met die informatie tot een
door de gemeenschap gedragen visie
te komen. Dat luisteren begrijpt de

coalitie nog niet, dus na het debacle
van de visie van Tegels is het begrip
nog geen stap verder. Wil de coalitie luisteren? Als je de laatste paar
vergaderingen beluistert en daar
de fractievoorzitters van de coalitie
hoort en soms hoort zwijgen, zal daar
niets van terechtkomen. Open en
eerlijk bestuur? Gooi dan het onderzoek naar Tegels (veel meer dan een
liefdesaffaire) geheel open. Doe een
echt onderzoek naar de belangen die
speelden rondom De Wingerd. Stellen

van kaders? Zie hoe bij woningproject
Disselhof kaders aan de kant worden
geschoven, omwonenden in de kou,
want de economie moet winnen.
Mooie woorden coalitie. Waarde heeft
fatsoenlijk gedrag. Echte veranderingen? Een vette worst of een lege
huls? Stop de worst in de huls, dan
weet je ook niet wat het wordt, maar
word je niet in het ootje genomen.
Geert Ambrosius
St. Jansstraat, Meterik

Ingezonden brief

Gaan we voor levend groen of dood grijs?
In het buitengebied zijn heel veel wegen aan de rand versterkt met half open betonstroken, omdat deze landelijke wegen makkelijk door
zwaar landbouwverkeer kapot gereden worden. Voor een fietser wordt het daar niet veiliger en plezieriger van.
Waarom half open beton en niet
gewoon een harde plaat? In het half
open beton kan gras en ander klein
materiaal groeien waardoor de weg
niet direct breder wordt en er nog
harder gereden wordt door de betonstroken. Maar het mooie is dat door
die lichte begroeiing er een zachte
overgang van de weg naar de bermen
kan plaatsvinden. Dat past helemaal
in het beeld wat dit college wil uit-

stralen. Wij gaan voor groen. Dank me
de koekoek! In het hele buitengebied
worden de bermen in opdracht van
wethouder Eric Beurskens gemaaid.
Nou, gemaaid? Er zijn hele stroken
die gefreesd worden. Bodemleven
verstoord, gras, (on)kruiden en bermbloemen vernietigd. In plaats van een
mooie groene en bloeiende berm
een bak droog zand. Veel bewoners
verzorgden de bermen voor en bij

hun huis, nu is het een grote stofboel.
Jammer dat de wethouder, gesteund
door het college, nog steeds niet
begrijpt dat biodiversiteit wat anders
nodig heeft dan gefreesde wegkanten. Hij maakt nu wel mooie uitloopstroken voor een racebaan, maar die
zijn dan ook niet groen. Wethouder,
dit moet je niet doen. Mooie woorden
redden de natuur en het klimaat niet.
Let daar ook op in het coalitieakkoord.

Mooie woorden en poeha redden
onze mooie gemeente niet. Laat de
inwoners via een heel goede participatie zich uitspreken over de nieuwe
omgevingsvisie. U zult zien, daar past
u en uw maai/freesbeleid niet meer
in. De inwoners gaan niet voor uw
dood grijs, maar voor levend groen.

Nielsflits

Column

De laatste
Daar is ‘ie dan, mijn laatste
column. Je leest het goed,
ik ga vertrekken bij de HALLO.
Nog steeds voelt het raar om
te zeggen.
Vanaf 1 juni begint ik met een
nieuw avontuur bij Omroep Horst
aan de Maas, Omroep Peel en
Maas en L1. In die zin betekent het
dus niet dat ik volledig uit zicht
raak in de Horster journalistiek,
misschien juist het tegenovergesteld. Ik zal nu wat vaker voor de
camera verschijnen.
Natuurlijk wil ik iedereen bedanken
binnen de HALLO, de directie en
al mijn collega’s. Maar het meest
ga ik jullie missen. Dat klinkt misschien heel cliché, maar het is echt
zo. De afgelopen jaren heb ik ontzettend veel reacties op mijn artikelen en mijn columns ontvangen.
Meestal waren ze positief, maar
soms ook negatief en dat mag allemaal. Dat vind ik vooral het mooie
aan dit vak: in verbinding staan
met jullie, de lezers.
Gelukkig mag ik vanaf 1 juni dit
prachtige beroep weer uitoefenen
en daarom hoef ik niet mijn allergrootste passie te missen: bij mensen op de koffie gaan en gezellig
kletsen over allerlei soorten dingen. De Geplukt ga ik het meest
missen en ik wil daarom ook iedereen bedanken die ik heb mogen
interviewen, wat heb ik veel van
jullie geleerd. Je wilt niet weten
hoeveel mensen ik in al die jaren
heb gesproken. Je wordt van iedereen wijzer. Verenigingsmensen,
passievolle mensen, emotionele
mensen, boze mensen, blije mensen, kritische interviews en minder
kritische interviews. En daar doe
je het uiteindelijk voor. Voor de
mensen, voor Horst aan de Maas.
Want het blijft voor mij de mooiste
gemeente die er is, met de mooiste mensen.
Wie weet zien jullie de NielsFlits
ooit nog eens terug, je weet het
nooit. Zeg nooit nooit. Ik heb er
altijd van gehouden om te schrijven over dingen die mij persoonlijk
aangingen, met een humoristische
knipoog. Ik hoop dat jullie ook
van mijn columns hebben genoten. Zo niet, dan is dat ook oké.
Klachten kun je altijd bij mij achterlaten. Tot een andere keer!

John van Dooren
Zeesweg, Sevenum

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.

Schrijf ze,
Niels
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Mogen wij ons even
voorstellen?
De nieuwe gemeenteraad van HadM

De kinderraad presenteert
veel goede ideeën
Op woensdag 20 april was de afsluitende vergadering van de eerste kinderraad van
Horst aan de Maas. De kinderraad ging in september 2021 van start om aandacht te
vragen bij het gemeentebestuur voor onderwerpen die kinderen belangrijk vinden.
En we kunnen nu wel zeggen dat hen dat goed gelukt is.
Tijdens de afsluitende vergadering presen-

we de 22 kinderraadsleden en natuurlijk de

teerden de kinderraadsleden hun projecten

kinderburgemeester bedanken. Binnenkort

over veilig verkeer, pesten, milieu, speel-

gaat de raadswerkgroep Kinderraad kin-

tuinen en vandalisme. Uit de eerste reactie

deren werven voor de nieuwe kinderraad

van wethouder Han Geurts namens het

(en een nieuwe kinderburgemeester) die in

college van B&W bleek dat de presentaties

september van start gaat.

veel bruikbare ideeën opleveren die de

Wil je de laatste kinderraadsvergadering

komende tijd opgepakt worden.

terugkijken? Dat kan op het YouTubekanaal

En dat is een heel mooi resultaat waarvoor

van de gemeenteraad (RaadHadM).

Nieuwe vergaderopzet
Met de start van de nieuwe gemeenteraad wordt ook een nieuwe vergaderstructuur
gepresenteerd. De maandelijkse besluitvormende raadsvergadering wordt gehandhaafd.
De voorbereidende vergaderingen vervallen en daarvoor in de plaats komen de raadsavonden.
Elke besluitvormende raadsvergadering wordt voorafgegaan door twee raadsavonden
waarin het burgerpodium aan de orde komt en andere agendapunten als voorbereiding op

Roel van Leendert (CDA)

Ivonne Peijs-Hendrix (Essentie)

Hier ga ik voor:
Samen met mijn vriendin Inge woon ik in
Broekhuizenvorst tussen de Maas, het Schuitwater en ’t Sohr. Na een studie bestuurskunde
in Leiden en Nijmegen ben ik sinds enkele
jaren werkzaam voor lokale overheden als beleidsmedewerker gebiedsontwikkeling. In mijn
vrije tijd ben ik actief betrokken bij verschillende stichtingen, verenigingen en initiatieven
in Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
De komende vier jaar ga ik samen met de andere raadsleden voor goede en toegankelijke
besluitvorming. Leefbare dorpen, een toegankelijke woningmarkt en oog voor omgeving en
medemens zijn mijn speerpunten. Meedenken
of meedoen? Neem contact met mij op via
roelvanleendert@cda-hadm.nl.

Hier ga ik voor:
Ik wil mijn positiviteit en enthousiasme inzetten
om zaken te verbeteren. Welke knelpunten
worden ervaren en welke mogelijkheden zijn
er om deze te verhelpen. Kan gebruik worden
gemaakt van innovatieve oplossingen of moet
op een vernieuwende manier naar het probleem gekeken worden. Om dat te realiseren
wil ik benaderbaar zijn en luisteren wat écht
nodig is.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat inwoners
die zelf met goede verbetervoorstellen komen,
hierin waar mogelijk gefaciliteerd worden.
De verantwoordelijkheid blijft echter bij hen.
In het kader van de Gezondste Regio 2025:
meer aandacht voor het voorkomen van ziektes. Preventie i.p.v. dure zorg achteraf.

Loes van den Eijnden-Kuijpers (CDA)

Silvie Schreurs (PvdA)

de besluitvorming. Onderdeel van deze raadsavonden zijn ook de themabijeenkomsten,
inspiratiesessies die voorheen afzonderlijke gepland werden.
De vergadercyclus ziet er in grote lijnen voort-

Week 4: Besluitvormende raadsvergadering

aan als volgt uit:

met o.a.
• Behandeling raadsvoorstellen

Week 1: Raadsavond met o.a.

• Moties, initiatiefvoorstellen en interpellaties

• Burgerpodium
• Vraag- en spreekrecht (burger)raadsleden

De nieuwe vergaderopzet handhaaft ook de

• Ingekomen brieven en raadsinformatiebrieven

mogelijkheid voor raadsfracties om burger-

• Thema’s

raadsleden aan te wijzen. Burgerraadsleden
nemen geen deel aan de besluitvormende

Week 2: Raadsavond met o.a.

vergaderingen.

• Informatieve behandeling raadsvoorstellen
• Vraag- en spreekrecht (burger)raadsleden

De raad heeft deze opzet vastgesteld tijdens

• Thema’s

de raadsvergadering van 10 mei.

Aangezien raadslid Jos Gubbels niet aanwezig kon zijn bij de ofﬁciële beëdiging van de
nieuwe gemeenteraad, werd hij op 19 april alsnog beëdigd.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Hier ga ik voor:
Ik ben Loes van den Eijnden en woon
met mijn gezin in Kronenberg. Hiervoor
woonden wij 18 jaar in Evertsoord. In zo’n
kleine gemeenschap ervaar je de waarde
van saamhorigheid. Dat je er samen voor
zorgt dat onze leefomgeving mooi blijft.
Door verenigingen en voorzieningen te
behouden en zo het dorp een toekomst
geeft. Extra aandacht ligt voor mij bij
ontspanning en veiligheid voor de jeugd.

Kijk voor een volledig overzicht van
alle nieuwe raadsleden in het politiek
portaal op www.horstaandemaas.nl

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

Hier ga ik voor:
Ik ben 49 jaar en woon in het mooie
Grubbenvorst. Ik ben getrouwd en moeder
van 3 prachtige kinderen. Ik houd van
ontmoetingen met mensen want iedereen
heeft zo z'n eigen verhaal! Het leven
biedt mooie kansen maar heeft ook
uitdagingen waar we niet altijd een keus
in krijgen. Het is belangrijk dat we daarin
eigen regie en verantwoordelijkheid
behouden maar ook op de juiste momenten
ondersteuning kunnen krijgen die daarvoor
nodig is. Samen met jullie wil ik ervoor
zorgen dat we elkaar blijven zien en
respecteren want alleen met elkaar kunnen
we samen stappen VOORUIT zetten!

@RaadHadM

1911
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact en
openingstijden

Telefoon
077 - 477 9777
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur
Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

Moet u iets regelen aan de balie in het
gemeentehuis? Maak dan eerst een
afspraak. Dat kan via
www.horstaandemaas.nl of bel ons
op (077) 477 9777.

24 mei 2022

Raadsavond en
coalitieakkoord
Op dinsdag 24 mei is de tweede raadsavond als voorbereiding op de besluitvormende vergadering van 7 juni. Voorafgaand aan deze vergadering bespreekt de raad het coalitieakkoord op hoofdlijnen.

Let op:

Coalitieakkoord

spreekrecht van de (burger)raadsleden

Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei zijn het gemeentehuis en de

Om 19.00 uur bespreekt de raad het

en de informatieve behandeling van

gemeentewerf gesloten ivm Hemelvaart.

coalitieakkoord op hoofdlijnen dat de

de raadsvoorstellen waar op 7 juni een

beoogde coalitiepartijen overeen zijn

besluit over genomen wordt. Kijk voor

gekomen. Ook doen deze partijen een

een volledige agenda op horstaande-

voordracht voor het benoemen van

maas.nl/raad.

'Ieder kakje in een zakje'

Geen hondenbelasting,
maar wel regels!

wethouders waarover de raad een besluit
neemt. Tenslotte benoemt de raad in het

Meer informatie

eerste deel van deze raadsvergadering

Meer informatie leest u op de website

nieuwe raadsleden en een plaatsvervan-

horstaandemaas.nl/raad. De openbare

gende voorzitter.

vergadering is in de raadzaal van het

In onze gemeente betalen hondenbezitters geen hondenbelasting. Toch zijn er wel regels
waar u zich aan moet houden:
• De hond moet altijd een halsband, chip en/of penning dragen.

gemeentehuis. U kunt de vergadering
Raadsavond

ook live volgen via horstaandemaas.

Om 21.00 uur start de raadsavond

nl/raad en de facebookpagina van de

waarbij o.a. aan de orde komen het

gemeenteraad (RaadHadM).

• Binnen de bebouwde kom zijn honden aangelijnd en mogen ze niet loslopen.
• Bent u met een hond op een openbare plaats, dan bent u verplicht om de hondenpoep van de
hond direct op te ruimen.
• Hondenpoep in een zakje hoort in de prullenbak of bij het restafval.
• Op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide mogen geen honden komen. Dit geldt ook voor
plekken waar een bord staat: “Verboden voor honden”.
• De burgemeester kan de eigenaar of houder van de hond een aanlijnplicht en/of muilkorfplicht

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

opleggen bij honden met gevaarlijk of vervelend gedrag.
• Voor de eigenaar of houder van een geleidehond of sociale hulphond gelden er uitzonderingen
als u kunt laten zien dat de hond is opgeleid tot geleidehond of sociale hulphond.

Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen

• Afdeling Toezicht en Handhaving controleert op deze regels.

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van

Heeft u een duurzaam initiatief, bedrijf of product?

Neem gratis deel aan de
Greune Mèrt!

(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).

Op zondag 26 juni 2022 organiseert gemeente Horst aan de Maas een evenement voor

America

Lottum

alle inwoners: de Greune Mèrt. Onder het motto #WijGaanGroen informeren én inspireren

• Schiksedijk ong. (bestemmingsplan)

• Horsterdijk 96a (bestemmingsplan)

we de inwoners in Horst aan de Maas op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan

Broekhuizenvorst

Meerlo

thema’s zoals energie(besparing), duurzaam vervoer, klimaatadaptatie, groene tuinen,

• Omgeving incl. Swolgen en Meerlo (ATB

• Beatrixstraat 3a (verbouwen winkel)

biodiversiteit, recycling, circulaire economie, duurzame voeding en natuurlijk subsidies.

tocht)

Melderslo

Evertsoord

• Herenbosweg 38 (bouwen loods)

Houdt uw organisatie of initiatief zich

een mooie plek op de duurzaamheids-

• Patersstraat 4 (horeca)

• Daniëlweg 50 (verlenging beslistermijn)

bezig met één van deze duurzame

markt (op 1 juni gaan we aan de slag met

Grubbenvorst

Sevenum

thema's? Dan nodigen wij u uit om mee

de plattegrond):

• St. Barbarastraat 39 (bouwen garage)

• Maarten de Vriesstraat ong. (verlengings-

te doen! Meld u zo snel mogelijk aan voor

www.horstaandemaas.nl/greune-mert.

• Kapelaan Slotsstraat 62 (verlenging beslistermijn)

30 mei - 3 juni Swolgenseweg, Tienray

Wegwerkzaamheden
De komende periode vinden er diverse wegwerkzaamheden plaats in onze gemeente.

besluit)
• Steeg ong. perc. R 572 (realiseren woning)

• Past. Vullinghsplein (evenement)

• Gelderdijk 15 (verlengen beslistermijn)

Hegelsom

• Ulfterhoek ong. (bestemmingsplan)

• Past. Debijestraat 6 (veranderen horeca-

• Erik de Rodeweg 5-7 (opslagsysteem)

pand)

Tienray

Horst

• Swolgenseweg 55 (bouwen bijgebouw)

• Vinkenstraat 32 (realiseren inrit/uitrit)

Horst aan de Maas

• Gastendonkstraat 39 (verlengen beslister-

• Wijziging (verduidelijking huishouden/aan-

mijn)

vrager) Beleidsregels eenmalige energietoe-

Dit betekent dat wegen (gedeeltelijk) afgesloten zijn voor het verkeer. Ter plaatse

• Schoolstraat 78 (verlengen beslistermijn)

wordt meestal een omleiding aangegeven.

• Centrum en omgeving (evenement)

slag 2022 gemeente Horst aan de Maas
• Reglement van orde voor de vergaderingen

• Kloosterstraat (onthefﬁng plaatsen contai-

en andere werkzaamheden van de raad van

Hieronder geven we aan om welke weg(en)

Meer informatie

het gaat. De komende periode zijn wij op de

Op https://www.horstaandemaas.nl/

Kronenberg

• Last onder Dwangsom:

volgende locatie(s) aan het werk:

werk-aan-de-weg lees je meer over de

• Blaktdijk 34 (verlengen beslistermijn)

• Megelsum 12a, Meerlo

30 mei - 3 juni Swolgenseweg, Tienray

afsluitingen en de omleidingen.

• Schorfvenweg 3a (verlengen beslistermijn)

• Drie Kooienweg 18, Evertsoord

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

ners)

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

de gemeente Horst aan de Maas 2022

077 - 477 9777
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Nieuwe uitdagingen

Ik ben Eduard Maas en kom uit Swolgen. Sinds kort nieuw gemeenteraadslid in onze gemeente Horst aan de Maas. Tot vorig jaar had ik
samen met mijn vrouw en gezin een varkenshouderijbedrijf wat
opgebouwd was door mijn ouders het was een echt gezinsbedrijf.
Afgelopen jaar hebben we meegedaan aan de SRV en zo ons bedrijf
beëindigd. Dus toe aan een nieuwe
uitdaging, vandaar deze stap.
Samen met mijn vrouw hebben we
een horecapand in Swolgen overgenomen waar we vanaf april onder

Perspectief Horst aan de Maas

de naam Café Maos met veel plezier
de deuren hebben geopend. Ook wij
werden geconfronteerd met gestegen energieprijzen net zoals andere
ondernemers in onze gemeente.
Kijk met name naar de glastuinbouw waar energie een overgroot

Zelf heb ik het geluk gehad om met
een Eritrees gezin in aanraking te
komen via een taaltraject: een bijzondere ervaring. Door regelmatig contact met dit gezin ging er een wereld
voor me open. Een wereld die ik niet
kende. Een wereld met verschillen,

maar ook met veel overeenkomsten.
Als een nuchtere (van afkomst)
Zaerumse zie ik mooie dingen bij dit
gezin. Denk aan een opvoeding die
heel vrij en tegelijk ook héél duidelijk is afgekaderd. De kinderen zijn
daardoor erg vrij, wat nog wel eens

De taken van de gemeenteraad zijn
grofweg op te delen in drie onderdelen. Het vertegenwoordigen van
onze inwoners; het stellen van kaders
en het controleren van het college

(burgemeester en wethouders).
Als gemeenteraad bepaal je op hoofdlijnen wat er nodig is in de gemeente.
Het college gaat daar vervolgens mee
aan de slag. De gemeenteraad blijft

gevoel. We zijn benieuwd naar de
ideeën van individuen en organisaties
die ons willen helpen. De gemeente
kan haar netwerk en wellicht een
subsidie beschikbaar stellen om evenementen, markten, huiskamers of
andere bijeenkomsten te organiseren. Graag werken wij samen aan een
gemeente zonder wij-zij.

erop toezien of alle plannen naar
behoren uitgevoerd worden en binnen
gestelde kaders blijven. De uitdaging
is dat elk besluit voor- en tegenstanders heeft en als raadslid wil en moet
je daarin steeds nieuwe keuzes en
overwegingen maken.
Betrokkenheid vanuit inwoners is
belangrijk voor die belangenafweging. Politiek dat zijn we dus vooral
samen. Samenwerken met elkaar
vanuit wisselende invalshoek is nodig

om kritisch te blijven naar elkaar.
Maar samenwerken is ook constructief blijven zoeken naar raakvlakken
met en voor elkaar.
Heb je ideeën, zorgen of plannen?
Zorg dan dat ook jouw inbreng wordt
gehoord en neem contact met me op.
Laten we de politiek vooral samen zijn
en Horst aan de Maas samen mooier,
gezonder en socialer maken.

Johan van Helden

Silvie Schreurs

Openheid gevraagd over De Wingerd

Hoe is het mogelijk dat na ruim twee jaar nog steeds geen duidelijkheid is over de toekomst van gemeenschapshuis De Wingerd in
Sevenum. Wethouder Geurts heeft een onduidelijk en onbegrijpelijk
traject ingezet, waarvan hij de consequenties niet overzag. Na negentien trouwe dienstjaren werd het contract met de exploitanten niet
meer verlengd. Er kwam een stichting van ver weg aan het roer met
weinig affiniteit met de Sevenumse gemeenschap.
Door personeelsgebrek moest De
Wingerd vervolgens bijna sluiten. Met
dank aan enkele vrijwilligers kwam er
een sleutelbeheerplan. Optimaal is dit
totaal niet. Grote onrust binnen ver-

BVNL Horst aan de Maas

gezien kan worden als brutaal. Maar
ze hebben juist ook veel respect voor
hun ouders en ouderen. Het doet me
denken aan een opvoeding zoals mijn
vader die heeft genoten, in de jaren
60/70 in Hegelsom. Vrij als het kan,
streng als het nodig is.
Door het samenkomen van culturen
ontstaat er wederzijds begrip, nemen
spanningen af en worden we deel van
elkaars cultuur. We verbinden door
het delen en verliezen zo het wij-zij

Eduard Maas

Betrokkenheid

Waarom is betrokkenheid in de politiek belangrijk? Wat doet een
gemeenteraad eigenlijk en hoeveel invloed heb je als raadslid? Als je
niet dagelijks met politiek bezig bent misschien vragen waar je geen
antwoord op hebt. Sterker nog, dat had ik enkele maanden geleden
ook nog niet. Als nieuwkomer in de gemeenteraad, neem ik jullie
graag mee in mijn ervaringen.

VVD Horst aan de Maas

in geothermie en in andere vormen
van duurzame energieopwekking.
Voor het behoud van onze glastuinbouw liggen hier kansen en uitdagingen voor de toekomst en zullen we
dus als politiek hier in mee moeten
denken zodat deze ondernemers
ons voedsel op een hoogwaardige
en duurzame manier kunnen blijven
produceren.

Wij-zij

In het verkiezingsprogramma van Perspectief noemden we wij-zij
denken te willen voorkomen. Dat is niet eenvoudig; ook ik heb mezelf
hier in het verleden op betrapt. Het is erg makkelijk om mensen die
niet geboren zijn in onze regio in een ander hokje te stoppen.

PvdA Horst aan de Maas

deel van de kosten zijn. Tekort aan
voedsel dreigt als dit zo doorzet. Ook
binnen onze gemeente hebben we
topondernemers in onze glastuinbouw dit hebben we onlangs gezien
aan de winnaar van de Tuinbouw
Ondernemersprijs 2022 waar Wijnen
Square Crops als winnaar werd verkozen. Iets waar we als gemeente best
trots op mogen zijn en waar felicitaties op zijn plaats zijn. Deze ondernemers hebben in 2012 geïnvesteerd

enigingen, leden zijn ontevreden en
er dreigt tweespalt. Bestuurders van
verenigingen hebben op dit moment
nog geen vooruitzicht. Wenselijk is
dat, wat altijd is geweest, een com-

merciële exploitant de zaak draaiende
houd. Realiteit, de verenigingen vertrekken of oriënteren zich elders.
De grote vraag blijft waarom wethouder Geurts dit besluit genomen heeft.
Op basis waarvan zijn keuzes gemaakt
en waarom wordt dit niet openlijk aan ons gebruikers en inwoners
bekendgemaakt? Als VVD Horst aan de
Maas hebben we meermaals vragen
gesteld, wethouder Geurts geeft geen
openheid en verschuilt zich achter vertrouwelijk gemaakte afspraken.

De VVD is van mening dat de raad een
controlerend orgaan is en eist duidelijkheid. Daarom heeft de VVD een
motie ingediend die is aangenomen.
Opdat eindelijk duidelijkheid komt
over wat er heeft gespeeld. Waarom
deze keuzes zijn gemaakt en wat dit
alles onze gemeenschap heeft gekost.
We hopen hiermee dat er een oplossing komt voor de gebruikers en
verenigingen in Sevenum.

corporaties hierover. Waarom?
Daarnaast hebben we ook nog een
keer te maken met een enorme groei
van arbeidsmigranten. Kijk naar
de terechte zorgen in Sevenum
over de ontwrichting. Volgens de
Arbeidsinspectie komen de baten
van arbeidsmigratie vooral terecht
bij werkgevers en uitzendbureaus,
terwijl de kosten bij de samenleving liggen. Mede door het massaal
bijdrukken van biljetten en alsmaar
stijgende energieprijzen blijft de

inflatie stijgen. April laat een inflatie
zien van 11,2 procent in Nederland,
70 procent in Turkije en Wall Street
strompelt en wankelt onder de
verkoopdruk. Wat staat ons nog te
wachten? Zullen we nu eerst zorgen
dat we onze eigen kinderen onderdak kunnen bieden en we met z’n
allen ons hoofd boven water kunnen
houden? Inmiddels heeft onze fractie
raadsvragen ingediend.

Peter Lalieu

Rem op bevolkingsgroei

We gaan gebukt onder de enorme stroom immigranten die jaarlijks
ons land binnenkomen. Naast het feit dat er geen beleid is op remmende maatregelen inzake bevolkingsgroei, wil de EU de arbeidsmigratie bevorderen. Dat is niet in het belang van Horst aan de Maas.
Als de immigratie blijft zoals in de
afgelopen jaren, dan wonen er in
2070 mogelijk 22,5 miljoen mensen in Nederland. Ook in Horst aan
de Maas hebben we de afgelopen
tien jaar de bevolking zien groeien
met 3 procent. Dat lijkt misschien
niet veel, maar nu al hebben we een

wachttijd op sociale huurwoningen
van ruim zes jaar. Krijgen statushouders voorrang op ónze kinderen?
Gemeenten zijn dit niet verplicht,
maar waar gemeenten statushouders niet automatisch voorrang geven, hebben deze vaak wel
afspraken gemaakt met woning-

Rob Driessen

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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Lang wachten op doelpunten

HC Horst doet goede zaken richting promotie
De hockeymannen van HC Horst reisden zondag 15 mei af richting Dongen waar tegenstander Liberty op hen
wachtte. Horst won de wedstrijd met 0-3.
De wedstrijd begon direct fel.
Sander wist snel door te breken,
maar het lukte hem niet om de keeper voorbij te komen. Direct hierna
wist Liberty één op één te komen
met de keeper, maar ook hier resulteerde het niet tot een doelpunt.
Maar de toon was gezet, het zou
een spannende wedstrijd worden.
Het lukte beide teams om tijdens

het eerste kwart flink druk uit te
oefenen op elkaar. Dit lukte ook na
een strafcorner die niet helemaal
volgens plan ging, maar die er uiteindelijk wel door Bobje ingeschoten kon worden: 0-1. De rest van de
eerste helft zou het spannend blijven met kansen voor beide ploegen,
maar tot scoren kwam het niet.
Na een sterke peptalk van de coach

tijdens de rust, wilden de Heren 1
van Horst sterk aan de tweede helft
beginnen, om zo de voorsprong
uit te breiden. Het was uiteindelijk
Sander, die na een schermutseling
voor de goal van de tegenstander,
de derde rebound er in wist te schieten: 0-2. De rest van het derde kwart
zou spannend blijven, waarin Liberty
het niet lukte om een aantal straf-

Hegelsom heeft geen kind aan BEVO
Op een zonovergoten sportpark Wienus wist Hegelsom vrij eenvoudig af te rekenen met BEVO waardoor het
kampioenschap steeds dichterbij komt voor de rood-witten. Hegelsom won op zondag 15 mei met 5-0.
Na een afgetekende midweekse
overwinning op Koningslust stond
op deze zondagmiddag de wedstrijd
tegen BEVO op het programma. Nadat
het tweede elftal van Hegelsom
alvast het goede voorbeeld had
gegeven door met 4-0 van haar
directe concurrent te winnen, was het
om 14.30 uur aan het eerste elftal.
In de beginfase speelde het spel
zich met name af op de helft van de
Hegelsommers. Dit leidde echter niet
tot grote kansen voor de bezoekers.
Na een half uur spelen werd er een
vermeende overtreding gemaakt op
één van de spelers van BEVO. Volgens
de scheids was hier echter niets aan
de hand en hij legde enkele minuten

later de bal aan de andere kant zelfs
op de stip. Deze strafschop was een
koud kunstje voor aanvoerder Will
Spreeuwenberg en met een welgemikte trap zette hij Hegelsom op een
1-0 voorsprong. Dit was ook direct de
ruststand.
In de tweede helft had Hegelsom de
overhand en kwam BEVO nog amper
in het spel voor. Na een uur voetballen kopte Will een corner terug voor
het doel en was het Bram Cox die de
bal een laatste tik kon geven waardoor het 2-0 werd. Zo’n 10 minuten
later kreeg Djen Verkoelen de bal
op de paal. Deze ging echter via een
speler van de bezoekers alsnog het
doel in: 3-0.

Weer 10 minuten later kopte Denny
Bongers een bal op het doel. Deze
ging er echter nog niet in. Vanuit de
rebound wist Guido Kauffeld er wel
4-0 van te maken. Om de middag
compleet te maken was het in de
90e minuut opnieuw Guido die de bal
prachtig de kruising in werkte en zo
de eindstand van 5-0 op het scorebord zette.
Komende zondag staat de kraker uit
bij Kessel op de planning. De thuisploeg doet nog mee in de strijd voor
promotie en zal er dus alles aan doen
om het de koploper zo lastig mogelijk
te maken.
Tekst: VV Hegelsom

Meterik op wilskracht langs BEVO en pas
in slotfase een gelijkspel tegen SVEB
De voetbalheren van Meterik behaalden donderdag 12 mei thuis tegen BEVO een zwaar bevochten 2-1
overwinning. Meterik ging furieus van start en na een aanval via Bart Houben en Piet Steeghs tikte Rick
Hesen bij de eerste paal de 1-0 binnen. Op bijna identieke wijze leek Rick ook de 2-0 te scoren maar ditmaal ging zijn inzet net naast. BEVO vocht zich fysiek en verbaal terug in de wedstrijd en kreeg een
tweetal kansen, maar Meterik hield met wat kunst en vliegwerk de nul vast.
Na een half uur kreeg Meterik een
vrije trap aan de achterlijn. Nick
van Berlo schoot deze laag voor,
Bjorn Cuppen reageerde attent en
tikte de 2-0 binnen. Meterik leek
na de thee de beslissing te forceren, maar Bart Houben raakte
een kansrijke assist van Rick
Hesen niet goed en een voorzet
van Piet Steeghs na een prachtige
solo, kopte hij over. Vervolgens
ging Meterik steeds meer mee
in het vechtvoetbal van BEVO en
beperkte zich tot verdedigen. Stan
Spee kreeg nog wel alle ruimte om
de 2-1 voor BEVO te scoren maar
verder hielden de groen-witte de

gelederen gesloten.
Op zondag 15 mei speelde Meterik
in de uitwedstrijd tegen SVEB
1-1. SVEB kon een overwinning
goed gebruiken om nacompetitie voor degradatie te voorkomen
en Meterik moest winnen om aan
kop te blijven in de derde periode
van de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse. Meterik
begon goed aan de wedstrijd en
kreeg een aantal kansjes, maar het
was SVEB dat na een half uur goed
gebruik maakte van de geboden
ruimte en Steff Hermans scoorde
van afstand de 1-0. SVEB hield de
gelederen gesloten en Meterik

werd pas gevaarlijker toen, voormalig topscoorder, Dirk van Rengs
inviel. Dirk bekroonde de eenmalige invalbeurt met de 1-1. Hij
kopte in de slotfase een voorzet
van Giel Vullings vanaf de achterlijn fraai in de lange hoek. SVEB
leek toch nog de gewenste overwinning te pakken, maar Meterik
keeper Luuk Haenen tikte een vrije
trap van Maik Vermazeren uit de
hoek.

Tekst: RKSV Meterik

VC Olsredlem speelde haar laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen VC Avance in de eerste klasse.
De vorige wedstrijd werd in september ook gewonnen en de dames van de volleybalvereniging uit Melderslo
en Broekhuizen(vorst) waren gebrand op een mooie seizoensafsluiting. Het werd 3-2.
rig resultaat is. Deze laatste wedstrijd
van het seizoen werd gewonnen met
3-2 van de zeer ervaren ploeg uit
Sambeek. Nu het reguliere seizoen in
de zaal is geëindigd, verheugen de
dames en heren van Olsredlem er zich

Horst te passeren.
Het was een spannende wedstrijd
op deze hete middag, maar Horst
speelde sterk en trakteerde het
meegereisde publiek op een mooie
pot. Tijdens de derde helft werd
deze goede stap in de richting van
promotie dan ook rijkelijk gevierd
met wat koude biertjes in de warme
zon.

Tekst: HC Horst

Korfbalsters SV Melderslo
doen goede zaken
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 15 mei tegen
Oranje Wit 1 uit Leunen. Een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen in de strijd om promotie naar de Topklasse. In het klassement
stond SV Melderslo voor aanvang van de wedstrijden drie punten
voor op Oranje Wit. Door met 6-12 te winnen, deden de Melderslose
korfbalsters goede zaken op sportpark ‘t Klaverblad in Leunen en
werd de voorsprong uitgebreid naar vijf punten.
Het was Oranje Wit dat de score
direct opende op het met zon overgoten kunstgrasveld in Leunen.
Het duurde echter niet lang voor
SV Melderslo hier een antwoord op
had en vanaf dat moment kwam
de uitploeg nooit meer op achterstand. Bij een stand van 3-6 werd er
gerust. Na rust bleef SV Melderslo
rustig, maar fel korfballen. Daarmee
was de uitploeg de bovenliggende
partij. Er werden lange aanvallen
opgezet, waarin goed werd gezocht
naar kansen. Dat werd beloond met
de nodige doelpunten. Ondertussen
hield SV Melderslo het ook verdedigend goed dicht. De ploeg liep zo

langzaam maar zeker steeds verder
uit, tot er op een gegeven moment
zelfs een royale voorsprong van van
4-12 op het scorebord stond. Het was
Oranje Wit dat met twee doelpunten het laatste woord had, maar de
twee punten waren overduidelijk
voor SV Melderslo. Daarmee blijft
SV Melderslo op een knappe tweede
plaats staan. Met nog drie wedstrijden te spelen behoort promotie
absoluut nog tot de mogelijkheden.
De nummers één en twee promoveren volgend seizoen namelijk naar
de Topklasse.
Tekst: SV Melderslo

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM STUKSBEEMDEN
SEVENUM RONDOM KLASSENWEG

VC Olsredlem sluit seizoen af met winst
Olsredlem is ook dit seizoen vertegenwoordigt met twee teams in de
eerste klasse die beide even sterk zijn
qua teamsamenstelling. Dames 1 en 2
zijn op een respectievelijke vierde en
zesde plek geëindigd, wat een keu-

corners te verzilveren.
In het vierde kwart waren er nog
steeds kansen voor beide partijen. Dit resulteerde voor Horst in
een aantal strafcorners. Het was
uiteindelijk Max die er een strafbal in mocht prikken, nadat Floris
een mooie strafcorner sleepte, die
er door een verdediger met het
lichaam uit gehouden werd: 0-3.
Liberty bleef aanvallen, maar het
lukte de mannen uit Dongen niet
om de verdediging en de keeper van

al op om te gaan beachvolleyballen op
het door de volleybalvereniging vorig
jaar gerealiseerde beachveld naast
MFC de Zwingel in Melderslo.

BROEKHUIZENVORST RONDOM
OOIJENSEWEG
GRUBBENVORST RONDOM
PASTOOR ZEGERSSTRAAT
LOTTUM RONDOM
MONSEIGNEUR SCHRAVENLAAN

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Tekst: VC Olsredlem
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Goed eerste LZK-weekend voor HZPC
Het eerste weekend van de Limburgse zomerkampioenschappen werd zaterdag 14 en zondag 15 mei georganiseerd in Eindhoven. Voor het eerst sinds 2019 dat er weer een kampioenschap op dit niveau plaatsvond. Voor
veel zwemmers was dit tevens de eerste langebaanwedstrijd sinds een lange tijd. HZPC was hier aanwezig
met acht zwemmers en elf zwemsters.

Ruime overwinning
Sporting ST tegen SVS
Sporting ST heeft donderdag 12 mei met ruime cijfers weten te winnen
van SVS. In Swolgen werd met overtuigend voetbal een 6-2 overwinning geboekt. De thuisploeg kon daardoor voor het eerst in lange tijd
weer eens met een goed gevoel én drie punten het veld verlaten.
De eerste helft was goed voor liefst
vijf doelpunten. Pim Smits opende
namens ST de score na een mooie
aanval over de linkerflank. SVS had
tot dit moment in aanvallend
opzicht nog niets gebracht, maar
maakte direct na de 1-0 de gelijkmaker via Harm Franssen. Aan het
spelbeeld veranderde daarna niet
veel. Sporting domineerde en creëerde legio kansen. Sven Beurskens
zorgde voor een nieuwe voorsprong. Jannes Engels breidde deze
uit tot 3-1 en Pim Smits tekende vlak
voor rust de comfortabele 4-1 aan.
Na rust werd het overwicht van
Sporting groter en groter. SVS

geloofde duidelijk niet meer in een
overwinning en liet de koppen hangen. Sporting joeg op meer doelpunten en maakte die ook. Jannes
Engels scoorde in de 49e minuut
zijn tweede van de avond na sterk
voorbereidend werk van jeugdspeler Bas van Helden. Even later bracht
Sven Beurskens de stand op 6-1.
SVS mocht in de tweede helft ook
eenmaal juichen na een ongelukkig eigen doelpunt van Thijs Gerrits,
maar was waarschijnlijk blijer met
het verlossende eindsignaal.

Tekst: Sporting ST

VC Olsredlem sluit seizoen af
met winst
Dit kampioenschap wordt samen
gezwommen met de Brabantse kampioenschappen. De medailles worden per
provincie verdeeld. In het tussenklassement eindigde HZPC met vijf goud,
zes zilver en vijf brons op een tweede
plaats van Limburg. De gouden medailles werden behaald door Isis van Kuijk
(100 meter vlinderslag en 200 meter
vlinderslag), Tijn van Kuijk (200 meter
wisselslag en 50 meter schoolslag) en
Isa Curvers (50 meter rugslag).
Zilveren medailles waren voor Sjors
Lemmers (200 meter vlinderslag),

Isis van Kuijk (400 meter wisselslag),
Meike van de Ree (400 meter wisselslag), Koen Koster (200 meter wisselslag) en Jorn Sprunken (100 meter
rugslag). De bronzen medailles werden
behaald door Tijn van Kuijk (100 meter
vrijeslag), Jorn Sprunken (50 meter rugslag), Benthe van de Ree (400 meter
wisselslag), Isis Sikes (200 meter wisselslag) en Meike van de Ree (200
meter wisselslag). Het damesestafetteteam, bestaande uit Benthe van de
Ree, Isis van Kuijk, Meike van de Ree
en Isa Curvers behaalde een zilveren

medaille op de 4x100 meter vrijeslag.
Stephan Sjeptoera, Jesse Jacobs,
Oriana Schaap, Guido Jacobs en Jente
Sikes behaalden dit weekend geen
medailles, maar zetten we hele mooie
tijden neer. HZPC kan terugkijken op
een succesvol eerste zwemweekend.
Aankomend weekend, vrijdag 21 en
zaterdag 22 mei, staat het tweede
deel van deze kampioenschappen op
de planning. Dan komen de andere
zwemafstanden aan bod.

VC Olsredlem speelde haar laatste competitiewedstrijd van het
seizoen tegen VC Avance in de eerste klasse. De vorige wedstrijd
werd in september ook gewonnen en de dames van de volleybalvereniging uit Melderslo en Broekhuizen(vorst) waren gebrand op
een mooie seizoensafsluiting. Het werd 3-2.

Tekst: HZPC Horst

Wittenhorst delft onderspit tegen
RKsv Heeze
Na twee opeenvolgende zeges kreeg Wittenhorst op zondag 15 mei in de thuiswedstrijd tegen RKsv Heeze het
deksel op zijn neus. De Brabanders verlieten sportpark Ter Horst in Horst met een 2-1 overwinning.
Aanvankelijk waren er enkele voortekenen die wezen op een goede afloop
voor Wittenhorst. Zo wist de Heezedoelman een schot van Tom Driessen
slechts via de binnenkant van de paal
uit zijn doel te houden. Het wachten was op een doelpunt. Die viel na
22 minuten. Op een vrije trap van Nick
Driessen had de doelman geen antwoord.

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Het goede begin kreeg echter geen
vervolg. Juist toen een blessure Dion
van Horne noopte om het veld te verlaten, wist Heeze binnen enkele minuten tweemaal te scoren. Wittenhorst
viel daarna ver terug. Het leed veel
balverlies en het geloof in eigen
kunnen was volledig verdwenen.
RKsv Heeze kon hierdoor de voorsprong gemakkelijk verdedigen.

In de tweede helft kon de thuisclub
geen orde op zaken stellen. Het enige
gevaar ontstond uit een corner van
Nick Driessen. De bal spatte snoeihard tegen de binnenkant van de paal.
Aan de andere kant wist doelman Ravi
Arts een doorbraak te verhinderen.

Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

Olsredlem is ook dit seizoen vertegenwoordigt met twee teams
in de eerste klasse die beide even
sterk zijn qua teamsamenstelling.
Dames 1 en 2 zijn op een respectievelijke vierde en zesde plek geëindigd, wat een keurig resultaat is.
Deze laatste wedstrijd van het seizoen werd gewonnen met 3-2 van
de zeer ervaren ploeg uit Sambeek.

Nu het reguliere seizoen in de zaal
is geëindigd, verheugen de dames
en heren van Olsredlem er zich al
op om te gaan beachvolleyballen
op het door de volleybalvereniging
vorig jaar gerealiseerde beachveld
naast MFC de Zwingel in Melderslo.

Tekst: VC Olsredlem
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Uitwisselingsconcert fanfare Monte Corona
Fanfare Monte Corona Kronenberg en Evertsoord verzorgt zondag 22 mei een uitwisselingsconcert met
Harmonie Semper Unitas uit Sambeek. Het concert in ‘t Gasthoês in Horst begint om 15.00 uur.

Beide gezelschappen stonden in
het verleden beide onder directie
van Geert Mooren. Harmonieorkest
Semper Unitas staat tegenwoordig
onder leiding van Chris Derikx. Met 82
spelende leden heeft het een ruime

Mid Mei Muziek Concert
St. Joseph Grubbenvorst
Harmonie St. Joseph Grubbenvorst verzorgde zaterdag 14 mei een
concert in een goed gevulde sporthal van ’t Haeren. Vooraf had het
nieuwe jeugdorkest haar debuutoptreden.

Monte Corona neemt het programma
voor de pauze voor zijn rekening.
Gekozen is voor lichte muziek in
combinatie met temperamentvolle
Spaanse invloeden, zoals El Camino
Real.

bezetting. Semper Unitas verzorgt het
programma na de pauze. Het brengt
onder meer de Wiener Philharmoniker
Fanfare van Richard Strauss en delen
van Lord of the Rings en Puenteares
ten gehore.

Kinderconcert Koninklijke Harmonie van Horst
De Koninklijke Harmonie van Horst bezoekt vrijdag 20 mei de lokale basisscholen. Twee dagen later, op
zondag 22 mei, organiseert de harmonie het Kinderconcert voor kinderen van de basisschool. Zij kunnen die
dag in ’t Gasthoês in Horst komen luisteren naar verschillende onderdelen van de muziekopleiding.
Zowel het jeugdorkest, de slagwerksamenspelgroep als de blokfluitleerlingen staan op 22 mei op het podium.
Deze drie groepen tonen de verschillende fasen van de opleiding. De
harmonie hoopt hiermee kinderen te

enthousiasmeren ook muziek te gaan
maken. Kinderen beginnen vaak met
muzieklessen op de blokfluit, daarna
stromen ze door op een ander instrument naar keuze. Na enkele jaren les
kunnen leerlingen mee gaan spelen in

het jeugdorkest of de slagwerksamenspelgroep. De muziekopleiding, met
professionele docenten, is volledig in
beheer van de Koninklijke Harmonie
van Horst. Het Kinderconcert begint om
10.30 uur en is gratis toegankelijk.

Het jeugdorkest, onder leiding van
dirigent Jan van Hamond, is pas
afgelopen najaar gestart met jongens en meisjes in de leeftijd van 8
tot 14 jaar. De jeugdige muzikanten
vonden het dan ook best spannend
om de eerste keer samen op te treden als de Bende van Jozuf.
Na deze aftrap van het Mid Mei
Muziek Concert volgde een geva-

rieerd programma van het grote
orkest, onder leiding van dirigent Wout Claessens. Dat ging
van het symfonische werk ‘How
to Train Your Dragon’ via diverse
andere stukken, zoals het door
Roy Verbeek gezongen Uncharted,
naar de uitsmijter: de xylofoon-solo
Circus Renz uitgevoerd door Rens
van Dooren.

serious about fun
Nu ook als
Full Hybrid

SUZUKI
VITARA

FULL HYBRID
SELECT AUTOMAAT
V.A.

€29.350,-

PRIVATE LEASE
V.A.

15

€427,- P/M

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro-6-norm EC 2018/1832AP:
5,3 – 5,8 l/100 km; 18,9 – 17,2 km/l; CO2-uitstoot: 121 – 131 g/km.

* Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie
Gelderland, BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage en gewicht.
Meerkilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,19 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR
Onder voorbehoud van acceptatie • Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Spontaan naar Antwerpen
voor de lunch.
De multifunctionele alleskunner. Jouw nieuwe Vitara heeft een modern en
herkenbaar SUV-design, mooi! Als zuinige en super betrouwbare allroader is de
Vitara uitgeroepen door de ANWB als meest waardevaste auto, voortreffelijk.
En wat ‘m nog aantrekkelijker maakt is dat hij nu ook verkrijgbaar is met een
nieuwe efficiënte Full Hybrid aandrijving. De Vitara schittert van de geavanceerde
technieken, het Suzuki Multimedia System en het Suzuki Safety System Pro
omdat veiligheid geen grenzen kent. Over grenzen gesproken … met 1200 kg
trekgewicht kan je ook spontaan door naar de La Rochelle. Een lunch aan zee …
waarom niet? Kom ‘m bewonderen in de showroom of plan gelijk een heerlijke
proefrit met de Vitara.

Kom snel langs bij
Autobedrijf Deinum B.V.

Autobedrijf G.H.V.

De Sondert 5 · 5928 RV Venlo
Tel 077-3820000 · suzuki.nl/autobedrijf-deinum

Stationsweg 183 · 5807 AA Oostrum-Venray
Tel 0478-581154 · suzuki.nl/autobedrijf-ghv
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Achtste dienstenveiling voor
Koninklijke Harmonie Unie
Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie Unie organiseert
op zaterdag 28 mei weer een dienstenveiling. De veiling wordt voor
de achtste keer gehouden om fondsen te werven waarmee de
Koninklijke Harmonie Unie Sevenum en in het bijzonder de jeugdharmonie, in de breedste zin van het woord ondersteund kan
worden. De avond begint om 20.00 uur.

15-jarig jubileum

Bockstock Festival in Swolgen
Het jaarlijkse Bokstock Festival vindt vrijdag 10 en zaterdag 11 juni plaats in Swolgen. De organisatie heeft
haar best gedaan om ter ere van het 15-jarig jubileum een extra mooie festivaleditie te organiseren.
Op vrijdag wordt het weekend afgetrapt met een biercantus in Mallorca-style, verzorgd
door de jongens van De Beruchte

Biercantus. Op zaterdagavond
zal het feest in de tent weer losbarsten met optredens van het
Venlose DJ-duo Fake Tits en de

coverband Bold. Voor meer informatie, kijk dan op de Facebook- en
Instagrampagina van Bokstock.

Dauwtrappen

Opening Schravenwandelpad in Lottum
In samenwerking met de Mgr. SchravenStichting worden enkele activiteiten georganiseerd in het kader van
de opening van het Schravenwandelpad gedeelte Broekhuizenvorst. Dit evenement zal plaatsvinden op
zondag 29 juni in De Rozenhof in Lottum.
Na een lunch en een rondleiding voor genodigden zal in de
Rozenhof om 15.00 uur een optreden zijn van het koor onder leiding van Roel Verheggen, waar

De diensten die tijdens de avond
worden aangeboden, zijn te vinden in het programmaboekje dat
huis-aan-huis verspreid is. Heb je
geen boekje ontvangen, dan kun je
dit ook vinden op www.vriendenharmonieunie.nl De veiling wordt

gehouden in De Gaper, Markt 3 in
Sevenum. Veilingmeesters Frans
Vermeeren en Marcel Heldens zullen
de avond leiden. Ben je niet in de
gelegenheid om zelf te komen, dan
kun je laten bieden via de in het
boekje aangegeven tussenpersoon.

enkele stukken uit het theaterspel
‘Helse Liefde’ ten gehore worden
gebracht. Op donderdag 26 juni
wordt Dauwtrappen georganiseerd.
Aanvang is om 06.00 uur waarna er

om 08.00 uur een ontbijt is bij terugkomst. Voor meer informatie, mail
dan naar info@rozenhoflottum.nl

Proeverij

Rozen Kunst & Culinair in Lottum
De Rozenhof Lottum organiseert op maandag 6 juni een arrangement Rozen Kunst & Culinair.
Na een introductie en Visuals over de
roos in kunst en cultuur volgt een tuinrondleiding en kunnen deelnemers

verse rozen zien en proeven. Daarna
volgt een proeverij van rozenproducten.
Deelnemers krijgen een demonstratie

en recepten om rozenazijn en rozenboter te maken. Voor meer informatie,
mail dan naar info@rozenhoflottum.nl

Omdat jouw week al druk genoeg is

Hemelvaartsdag
alle vestigingen geopend

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Rit van circa 90 kilometer

Drie onderdelen

Smaaklessen op De Doolgaard
De kinderen van de groepen 6 en 7 van basisschool De Doolgaard
beleefden op dinsdag 10 mei leerzame smaaklessen van KERNgezond.

Oldtimertoertocht voor
tweewielers Kronenberg
De Hemelrit is sinds jaar en dag een tweewieler-oldtimerevenement met start en finish in Kronenberg. Op
Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, vindt de 27e editie plaats.

De smaaklessen bestonden uit drie
onderdelen. Op de smoothiefiets
fietsten alle kinderen hun eigen
smoothie. Het gebruik van de smoothiefiets stimuleert kinderen om
meer fruit te eten. Doordat ze zelf op
een leuke manier, door te fietsten,
hun eigen smoothie maken, willen
ze eerder het fruit tot zich nemen.

Daarnaast speelden de kinderen een
zintuigentest. Zo probeerden ze door
slechts één zintuig (voelen, proeven,
ruiken of zien) te gebruiken te raden
met welke producten ze te maken
hebben. Als laatste onderdeel werd
er en quiz gespeeld waarbij verschillende voedings- en sportvragen
werden beantwoord.

Geen coronabeperkingen meer

25e Seta-rommelmarkt
Sevenum

Niet gehinderd door coronaperikelen kan de Sevenumse tafeltennisvereniging Seta eindelijk weer een rommelmarkt organiseren.
De 25e editie van deze rommelmarkt vindt plaats op donderdag 26
mei (Hemelvaartsdag).
Er is voor ieder wat wils. Zo zijn er
boeken, speelgoed, muziek, puzzels en spellen, potten en pannen,
keukengerei, kleding, bloempotten
en nog veel meer prullaria. Ook de
gebruikelijke topstukkenafdeling

ontbreekt niet.
De rommelmarkt duurt van 10.00
tot 14.00 uur en wordt gehouden
in en rondom het clubgebouw van
Seta, Stapvast, Wilhelminastraat 3
in Sevenum.

Bier brouwen in De Locht
In openluchtmuseum De Locht in Melderslo zijn er op zondag
22 mei activiteiten in het Brouwhuis.
Leden van Gilde Dionysos geven
vanaf 10.00 uur een demonstratie bierbrouwen. Zij geven onder
andere informatie over het productieproces en de grondstoffen die
daarbij gebruikt worden. Bezoekers

mogen ook enkele zelfgemaakte
bieren proeven. Jac Cuijpers zorgt
voor de accordeonmuziek. Elders in
het museum wordt de veilingklok
gedemonstreerd.

Excursie Maaspark OoijenWanssum
IVN De Maasdorpen organiseert zondag 22 mei een excursie in
Maaspark Ooijen-Wanssum. De excursie is ongeveer 5 kilometer
lang en staat onder begeleiding van IVN gidsen.
De start is om 10.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij kasteel Ooijen in
Broekhuizenvorst. Laarzen of hoge

wandelschoenen worden aanbevolen. Kijk voor meer informatie op
de website van IVN Maasdorpen.

De tocht voor klassieke bromfietsen,
fietsen met hulpmotoren, motoren en
scooters wordt in groepsverband verreden. De rit van circa 90 kilometer voert
door de kop van Noord-Limburg en een
stuk van Noord-Brabant.

De bromfietsen vertrekken om
10.30 uur. Kort daarna gaan de fietsen
met hulpmotoren en rolaandrijvers van
start, elk in een eigen groep met afgestemde snelheid. Om 11.00 uur beginnen ten slotte de motoren en scooters,

die een iets langere route volgen.
Inschrijven is mogelijk vanaf 09.30 uur
bij café Ummenthun, nabij het kerkplein in Kronenberg. Verzekering en
helm zijn verplicht. Voor meer informatie zie Facebook.

Kinderworkshop dromenvanger maken
in Kantfabriek
Museum De Kantfabriek in Horst is woensdag 25 mei plaats van handeling voor een kinderworkshop dromenvanger maken. Een dromenvanger is een ronde hanger, afkomstig van de Ojibweg, een indianenvolk uit
Noord-Amerika. De indianen uit dit gebied geloven dat een dromenvanger in de slaapkamer van hun kind
nare dromen wegjaagt.
Tijdens de workshop ontwikkelen de
kinderen een metalen ring met wol of
kant. Daarna maken ze in de ring een
soort spinnenweb. Met garen in leuke

kleurtjes, kralen en veertjes wordt
de dromenvanger verder versierd. Zo
ontstaat een mooi object om in de
slaapkamer op te hangen. De work-

shop duurt van 14.30 tot 16.30 uur en
is bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar.

Voorproefje nieuw theaterseizoen
Gasthoês
Terwijl het huidige theaterseizoen door de coronamaatregelen eigenlijk nog maar nauwelijks begonnen is,
staat een nieuw seizoen alweer voor de deur. Op vrijdag 20 mei vormt ’t Gasthoês in Horst het decor voor een
preview-avond op het theaterseizoen 2022-2023.
De makers van vijf voorstellingen
die komend seizoen te zien zijn in
’t Gasthoês spelen een klein gedeelte

van hun voorstelling. Op het programma staan optredens van de cabaretiers Lotte Velvet, Jasper van Veen

en Jeroens Clan en de lokale muzikanten Marion Steeghs en Egbert Derix.
De preview-avond begint om 20.15 uur.
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A-JE-TO winnaar
Melderse Quiz 2022
MFC De Zwingel in Melderslo vormde vrijdag 13 mei het decor voor
de prijsuitreiking van de eerste editie van de Melderse Quiz. Er
werd een aantal ludieke vragen behandeld, maar de avond stond
vooral in het teken van een gezellig samenzijn onder muzikale
begeleiding van dj Big Fun.
De Gepimpte Battiboys sleepten met 374 punten de poedelprijs in de wacht. De hoofdprijs
van de Melderse Quiz 2022 ging
naar A-JE-TO met een puntentotaal van 785. Teamcaptain Lennart
Spreeuwenberg mocht de wissel-

beker in ontvangst nemen.
De eerste Melderse Quiz kan
een succes worden genoemd.
Aanleiding voor de organisatie om
een tweede editie te plannen. Die
staat op de rol voor vrijdag 19 april
2024.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een boeket t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Witveld Bloembinders in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr.
en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 22 mei 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 26 mei 2022 bekendgemaakt
op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

VACATURE ERVAREN TIMMERMAN

IETS VOOR JOU?
Kijk voor meer informatie
op sijbershoudtjebezig.nl

De oplossing van de
puzzel in de Hallo
van 12 mei 2022 was::

En de winnaar is:
Riet Janssen uit
Grubbenvorst.
Van harte
gefeliciteerd met
een cadeaubon t.w.v.
€ 25,- beschikbaar
gesteld door Albert
Heijn in Horst!

1905 \ service
Religie

Veel activiteiten in Heere Peel

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

Broekhuizen

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

zondag 22 mei

Griendtsveen
zondag 22 mei

11.00

Grubbenvorst

Huisartsenpost

Zaterdag 21 mei
19.00
Donderdag 26 mei (Hemelvaart) 10.30

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Hegelsom
zondag 22 mei

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

09.30

Horst (Lambertus)

Zaterdag 21 mei
Zondag 22 mei
Maandag 23 mei
Dinsdag 24 mei
+ aanbidding
Woensdag 25 mei
Donderdag 26 mei (Hemelvaart)
Vrijdag 27 mei

Kronenberg
Zaterdag 21 mei

18.00
11.00
18.30
09.00
18.30
11.00
18.30

Gebiedsteams

19.15

Gemeente Horst aan de Maas

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

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Swolgen

Zondag 22 mei
Dinsdag 24 mei
- rozenkrans

09.00
19.00
18.40

Sevenum

Tandarts

Spoedgevallendienst

20 t/m 22 mei

Zondag 22 mei
+ uitstelling
Maandag 23 mei
Dinsdag 24 mei
kapel Hoogbroek
Donderdag 26 mei (Hemelvaart)
Vrijdag 27 mei

Tienray

Woensdag 25 mei
+ rozenkrans

De Schuilplaats
zondag

In natuurgebied Heere Peel in America vindt tot en met 30 oktober Drrifft plaats. Drrifft is een buitenexpositie met werk van leden van Zeen, de vereniging van kunstenaars uit en om Horst aan de Maas. Deelnemers
aan de expositie organiseren regelmatig activiteiten rondom de expositie. Zo geeft Ine Schriever zondag,
22 mei, om 11.00 en 13.30 uur een workshop rubben.

Apotheek Maasdorpen

10.30

kerkdienst

09.30
14.00
18.30

Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
077 467 20 97

18.30
09.30
18.30

23 t/m 26 mei

19.00
18.30

Verloskundige zorg

Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
077 467 20 28

Danure Verloskundigen

Industriestraat 11, Horst
Pastoorstraat 23, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

10.00

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

06 55 40 80 23

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.
1

2

9

7

7

3

2
1

7

3

9

3

Oplossing vorige week:

6
2

9

1

7

5

7
8

6

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

6
2
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4

4

6
1

4

3

7

1

8

7

2

9

6

4

5

3

9

3

5

7

1

4

2

8

6

6

4

2

5

3

8

7

1

9

2

6

8

4

7

9

1

3

5

4

5

3

6

8

1

9

2

7

7

1

9

3

2

5

8

6

4

8

9

6

1

4

3

5

7

2

5

2

1

9

6

7

3

4

8

3

7

4

8

5

2

6

9

1

Rubben is een techniek waarbij het
oppervlak van een voorwerp (bijvoorbeeld een boom of een munt)
met krijt of een potlood op papier
wordt afgewreven. Alleen de hoogste gedeelten van het oppervlak zijn
uiteindelijk als sporen op het papier te
zien. Verder verzorgt Eric van Grootel
diezelfde dag om 11.00, 13.00 en
15.00 uur een rondleiding over het

expositieterrein. Een week later, op
zaterdag 28 mei, zet Helmie van de
Riet om 13.00 en 14.30 uur de deuren
open van haar tijdelijke atelier Plastic
Fantastic. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan hier aan de slag met
plastic afval. Na afloop krijgen ze een
plastic kunstwerkje mee naar huis.
Weer een dag later, zondag 29 mei,
geeft Edwin de Klein om 13.00 uur

een interactieve rondleiding langs alle
kunstwerken. Daarin treedt hij met de
bezoekers in dialoog over de kunstwerken. Deelname aan alle genoemde
activiteiten is gratis. Verzamelpunt is
telkens de groene tent bij horecagelegenheid Aan De Drift, Lorbaan 9a in
America. Voor meer informatie, kijk
dan op www.zeen.online
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Geplukt

Lynn Claessen Horst
Ze ziet zichzelf al helemaal opgaan als kunstenares of modeontwerper. Het woord ‘normaal’ staat niet in haar woordenboek. Deze week
wordt Lynn Claessen (24) uit Horst geplukt.
Lynn groeide op in een gezellig
gezin in Horst. Ze werd door haar
ouders geadopteerd, want ze komt
oorspronkelijk uit Taiwan. “Ik heb
twee broertjes, Mick en Bob en we
hebben het vroeger altijd gezellig
gehad”, zegt Lynn. “Ik kan mij nog
goed de caravanvakanties herinneren. Dan reden we naar Kroatië en
stopten we een paar keer onderweg vanwege de lange reis. Van
deze vakanties kan ik altijd goed
genieten, vooral het snorkelen.”
Nu Lynn zelf geld bij elkaar heeft
gespaard, heeft ze onlangs een
camper gekocht. “Ik ben helemaal
trots op mijn aankoop. De bedoeling is dat hij deze zomer nog
wordt uitgetest. Samen met mijn
vriend wil ik naar Spanje trekken.
Dat wordt één groot avontuur. Ook
willen we met de camper naar
het metalfestival Jera on Air in
Ysselsteyn.”

“Het is een fantastische school, ik
voelde mij er helemaal thuis. Iedereen
is lekker zichzelf.”

Muzikaal

Perfect koppel

Muziek loopt als een rode draad
door het leven van Lynn. Ze is
vrijwilliger geweest bij OJC Niks,
speelt sinds haar 12e piano en
zingt veel in de douche. “Een
mooie stem heb ik niet”, zegt ze
lachend. “Maar ik kan wel goed
pianospelen. Maartje Smedts heeft
mij op jonge leeftijd leren piano
spelen. Nog steeds ga ik graag
aan de piano zitten en ik ben ook
niet bang om op het station in
Eindhoven of in ‘t Gasthoês aan
het instrument te zitten.” In haar
vrije tijd gaat Lynn veel festivals af. “Pinkpop was mijn eerste festival toen ik 16 was”, gaat
Lynn verder. “Toen traden Arctic
Monkeys, Editors en The Kooks op.
Ook ben ik bij Lowlands geweest,
dat was mijn eerste festival met
overnachting. Toen ik na het festival thuiskwam, heb ik ontzettend
genoten van de douche. Daarnaast
ben ik ook naar Jera on Air,
Zomerparkfeesten en FortaRock
geweest. Op het laatste festival
heb ik Slipknot gezien, dat was
fantastisch.”

Haar vriend Luc heeft ze ontmoet via
Instagram. Lynn zocht een goede fotograaf om haar kledinglijn te promoten
en kwam via via in contact met Luc.
“We hadden meteen een klik en zijn
nu een maand samen. Samen zijn we
onlangs nog naar Prilpop geweest,
dat was geweldig. We zijn een perfect koppel, want Luc maakt foto’s
voor mijn merk en ik maak weer voor
hem een mooie website. Zo vullen we
elkaar goed aan.”

Creabea
In Horst ging Lynn op jonge leeftijd naar Doolgaard, waarna ze
het Dendron College volgde. “Ik
maakte altijd braaf mijn huiswerk
en deed goed mee tijdens de lessen”, zegt ze. “Vooral tijdens de
creatieve vakken.” Lynn merkte
al op jonge leeftijd dat ze creatief
was. “Ik maakte veel tekeningen
en dat viel tijdens mijn middelbare schoolperiode bij het Dendron
ook mijn docent op. Daarom tipte
ze mij op het Sint Lucas in Boxtel.
Om toegelaten te worden tot deze
opleiding, moest ik wel eerst een
portfolio presenteren. Tijdens deze
presentatie was ik ontzettend
zenuwachtig. Gelukkig heeft mijn
docent mij daarin goed begeleid
en ben ik aangenomen.” In Boxtel
kwam Lynn helemaal op haar plek.

Fuck Society
Dat is voor Lynn heel belangrijk, vertelt ze. “Ik draag geen alledaagse
kleding. Ik draag alleen wat ik mooi
vind en vaak is dat best apart. Mensen
kijken mij dan vaak raar aan op straat,
maar dat boeit mij niet.” Met deze
attitude wil Lynn graag iets doen. “Ik
ben bezig met het opzetten van mijn
eigen kledinglijn: Fuck Society. Het is
een kledinglijn voor iedereen, ongeacht geslacht en seksuele voorkeur.
Iedereen moet en mag dragen wat hij
of zij wil en daar sta ik voor. Met oude
kleren maak ik mijn eigen stijl, het is
lekker tegendraads. Wat ik belangrijk
vind is dat het honderd procent duurzaam is. Ik ben tegen ‘fast fashion’
en heb dus niks met winkels zoals
Primark.”
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