16
06

WK24 \ 2022

Solliciteer op barbecue.nl/vacatures
en maak kans op een GRATIS vakantie

!

PROFESSIONEEL WERKGEVERSCHAP DOOR EN VIA

02 Week van de Jonge 03 Jongeren bijten van 07 Kinderen van

Mantelzorger creëert
bewustzijn

zich af tijdens debat met
raadsleden

De Kroevert op bezoek
bij De Kompeniej

08 Nieuwe leef- en

onderwijsmethode 
Heel-Wijs

13 Gemeentenieuws
Horst aan de Maas

Piepjonge wandelaars
volbrengen vierdaagse
Het belang van bewegen, ook op piepjonge leeftijd, kan niet genoeg benadrukt worden. Dat vinden ook diverse kinderopvanglocaties in Horst aan de Maas. Om dat kracht bij te zetten
werd de peutervierdaagse, een initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Limburg, ook in deze gemeente massaal omarmd. Lees verder op pagina 02

Sector biedt werkgelegenheid aan 580 FTE’s

Paardensector Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray zorgt
voor omzet van 116 miljoen per jaar
De geschatte omzet in de paardensector in de Noord-Limburgse gemeenten Horst aan de Maas,
Peel en Maas en Venray in 2019 bedraagt 116 miljoen euro. De toegevoegde waarde wordt geraamd op
40 miljoen euro en de betaalde werkgelegenheid op 580 fte. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier
Instituut in opdracht van de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray en de Stichting
Limburg Paardensport. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Gezondste Regio en
Provincie Limburg.
Wethouder Eric Beurskens van de
gemeente Horst aan de Maas is blij
met de uitkomsten. “Als gemeenten waren we ons er al langer van
doordrongen dat de paardensector,
naast al het moois dat de sector

te bieden heeft, ook economisch
zeer belangrijk is”, geeft hij aan.
“Dit onderzoek bevestigt dat en
laat ons zien waar kansen liggen
om dit gezamenlijk verder uit te
bouwen.”

Kansen voor de toekomst
Uit het onderzoek komt naar voren
dat een belangrijk deel van het succes van de paardensector in Horst
aan de Maas, Peel en Maas en Venray
te danken is aan de hippische zone

Grandorse, Peelbergen Equestrian
Centre en het vestigingsklimaat. Er liggen nog kansen in het verbeteren van
de gemeentelijke dienstverlening en
in meer samenwerking in de paardensector. Ontwikkelperspectief wordt
gevonden in de vrijkomende agrarische bebouwing en mogelijkheden
voor de paardensport in de toeristisch-recreatieve markt.

Bijdragen aan de economie
De paardensector kan nog meer

bijdragen aan de economische ontwikkeling van de drie gemeenten,
bijvoorbeeld door de transitie van
vrijkomende agrarische bebouwing
soepel te faciliteren, het bestaande
Peelbergen Equestrian Centre en
Grandorse te versterken. Daarnaast
kan dit ook door de continuïteit
van paardenbeleid en -kennis bij
gemeenten te borgen en de inwoners meer te betrekken bij de
lokale ontwikkelingen in de paardensector.
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Piepjonge wandelaars volbrengen vierdaagse
Toevallige voorbijgangers konden
afgelopen week een stoet aan oranje
hesjes voorbij zien trekken rondom
kinderdagverblijven in Horst aan de
Maas. Zo ook bij Kindcentrum Stip
in Swolgen, waar een opvang van
‘t Nest huist. Zo’n tien enthousiaste peuters stonden daar donderdag te trappelen om aan de derde
dag van hun vierdaagse te beginnen.
Plusminus twee kilometer wandelen
hadden de kinderen, allemaal tussen de 2 en 4 jaar oud, voor de boeg
in het bosrijke gebied bij hun kinderdagverblijf. Buiten hingen vlaggetjes

en bracht een piepjonge dj de kleintjes in de stemming. Wethouder Roy
Bouten, onder andere belast met de
portefeuilles jeugd en onderwijs en
gezondheid en zorg, telde donderdagochtend samen met de enthousiaste
kinderen en een aantal pedagogisch
medewerkers af voor het startschot.
Een kolfje naar zijn hand, zo blijkt:
“Dit is een mooie start van mijn dag.
Het geeft me energie om de kinderen
hier zo bezig te zien. Ik vind het van
groot belang dat we de jeugd al vroeg
laten zien hoe leuk bewegen eigenlijk
is. Dat er in Horst aan de Maas ruim

700 peuters aan een mooi initiatief
als de peutervierdaagse deelnemen,
is daarom ook belangrijk en veelzeggend.” De peuters zelf hadden op hun
beurt motivatie genoeg: zij mochten zich allemaal verheugen op een
medaille en oorkonde, na het volbrengen van hun allereerste vierdaagse.
De kleintjes die één of meerdere
dagen niet op de opvang aanwezig waren, konden thuis met papa
of mama alsnog een rondje lopen.
Uiteindelijk werden ze vrijdag, op de
vierde en laatste dag, allemaal feestlijk binnengehaald op de rode loper

bij kindcentrum Stip. Zo zal dat ook
gegaan zijn bij tal van andere kinderdagverblijven in Horst aan de Maas,
waar de betreffende peuters trots de
laatste meters van hun vierdaagse
aflegden.

Toekomst
Het grotere doel - aandacht voor een
toekomst waarin iedereen gezond kan
opgroeien - kwam daarmee weer een
stapje dichterbij. Tot blijdschap van
Bouten: “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe voornaam een goede
gezondheid is. Vaak wordt de rol van

de overheid daarin als betuttelend
gezien, maar dat lijkt me onterecht.
Nog altijd sterven er in Nederland bijvoorbeeld veel mensen aan de gevolgen van roken. Is het dan echt zo erg
dat we het roken aan de zijlijn bij een
sportveld aanpakken? Lijkt me niet.
De nieuwe generatie moet het niet
als normaal gaan zien. Daar mogen
wij best een rol in spelen, wat mij
betreft.”

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Bridget Vogelzangs uit America is jonge mantelzorger

Week van de Jonge Mantelzorger creëert bewustzijn
Dit jaar stond woensdag 1 tot en met dinsdag 7 juni in het teken van de Week van de Jonge Mantelzorger.
Tijdens deze week werd onder andere door stichting Synthese extra aandacht gevraagd voor jongeren die
binnen hun familie zorg verlenen, extra zorgen hebben of zelf zorg en aandacht missen, omdat iemand in hun
directe omgeving een chronische ziekte, beperking of verslaving heeft. Ook Bridget Vogelzangs (24) uit
America is een jonge mantelzorger. Toen zij geboren werd, werd er MS gediagnosticeerd bij haar vader.
Omdat de ziekte bij haar vader werd
ontdekt toen ze nog een baby was,
heeft Bridget er al haar hele leven mee
te maken. “Ik weet niet beter dan dat
mijn vader ziek is”, vertelt ze. “Je groeit
ermee op en ziet het als ‘normaal’.
Het is wel erger geworden door de
jaren heen, MS is een ziekte waardoor
je steeds meer aftakelt. Vroeger werkte
mijn vader nog, maar op een gege-
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ven moment kwam hij thuis te zitten.
Hij heeft gelukkig wel nog hobby’s en
zet zich in voor het dorp, ook al gaat dit
steeds lastiger.”
Als kind zijnde merkte Bridget al dat
haar leven er niet hetzelfde uitzag als
dat van haar klasgenootjes. “Veel van
de kinderen waar ik mee omging hadden ouders die allebei werkten en die
van alles deden, maar dat was bij ons
niet zo. Ook moest ik vaak meehelpen
in huis met klusjes en poetsen. Ik vond
dat normaal, maar vriendinnetjes hoefden dit niet. Toch zitten er ook positieve kanten aan: wij hadden wel een
papa die altijd thuis was en ons veel
aandacht gaf. Alleen de fysieke dingen
gingen gewoon lastiger.” Pas op latere
leeftijd raakte Bridget bewust van het
feit dat het steeds slechter ging met
haar vader. “Inmiddels is hij 55 jaar en
loopt hij met een rollator”, geeft ze
aan. “Hij probeert wel zo veel mogelijk
zonder rollator te doen, maar dat wordt
steeds lastiger. Toen ik jonger was, zag
je niet dat er iets met hem aan de hand
was en nu is dat wel het geval. Het is
voor hem ook moeilijk om te accepteren dat het lastiger wordt.”
Thuis helpt Bridget mee met koken,

schoonmaken en de tuin bijhouden.
“Ik heb er niet altijd zin in, maar doe
het wel gewoon. Mijn vader kan het
gewoon niet en mijn moeder heeft een
eigen zaak en is daardoor vaak moe
als ze klaar is met werken. Samen met
mijn broer en zus doen we wat we
kunnen, ik weet niet beter. Gelukkig
kunnen we thuis heel goed over de
situatie praten. Vooral mijn broer
en ik zijn twee handen op één buik.
We komen samen overal wel uit.”

Zorgen maken
Niet alleen het bieden van hulp aan
iemand die het nodig heeft, maakt je
een jonge mantelzorger, vertelt Saar
Bloemers, mantelzorgondersteuner bij
Synthese. “Het is niet alleen het zorgen
voor, maar ook het zorgen maken om”,
legt ze uit. “Veel jonge mantelzorgers
zijn in hun hoofd veel met de situatie
bezig. Ze passen zich altijd aan. Soms
durven zij hun eigen problemen niet te
bespreken en hierdoor dragen zij veel
lasten met zich mee op de lange termijn. Deze doelgroep is heel onzichtbaar, omdat mensen zich vaak niet
realiseren dat dit ook jonge mantelzorgers zijn. Mensen denken vaak dat het

wel goed zit als een kind fysiek niet
veel hoeft te helpen thuis. Kinderen
maken zich juist onzichtbaar en willen geen last zijn wanneer er iemand
in het gezin is waar alle zorg naartoe
gaat. Jonge mantelzorgers zijn vaak
al vroeg meer zelfstandig en hebben
een groter empathisch vermogen dan
leeftijdsgenoten. Dit zijn mooie eigenschappen, maar daar kunnen ze op
latere leeftijd last van hebben. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om voor
zichzelf op te komen en stellen anderen voorop, omdat ze dit zo gewend
zijn.” Ook Bridget maakte zich vaker
zorgen om haar vader. “Je ziet gewoon
dat het steeds slechter gaat”, geeft ze
aan. “Het is niet dat ik er veel wakker
van lig en er continu mee bezig ben,
maar je ziet de achteruitgang en dat is
soms moeilijk.” Ook is Bridget gewend
zich aan te passen en flexibel te zijn.
“Dat is iets wat ik heb meegekregen
als kind”, geeft ze aan. “Ik zie het als
iets positiefs, omdat ik veel aan anderen denk. Toch zorgt dit er wel voor
dat ik mezelf soms wegcijfer, daar zou
ik nog in kunnen groeien. Het is soms
moeilijk om hulp te vragen.”

Hulp
Volgens Bloemers komt dit vaak voor
bij jonge mantelzorgers. “Met de
Week van de Jonge Mantelzorger willen we bewustwording creëren”, zegt
ze. “Veel mensen weten vaak niet dat

iemand jonge mantelzorger is. Ze denken er niet bij na dat als een moeder
bijvoorbeeld kanker heeft en langdurig ziek is, dat haar kind dan mantelzorger is en binnen deze groep valt.
Het valt mensen niet op dat een kind
dan zorg te kort komt.” Synthese biedt
jonge mantelzorgers een luisterend
oor. “We luisteren naar hun verhaal
en kunnen meekijken of er zaken zijn
die iemand van de jongere over kan
nemen. We willen niets afnemen en
dat willen zij vaak ook niet, maar we
willen ze wel laten inzien dat bepaalde
dingen losgelaten kunnen worden
zonder dat ze zich hier schuldig over
hoeven te voelen. De loyaliteit naar het
familielid is namelijk vaak heel groot
en voor sommige mensen voelt het als
falen wanneer ze er niet continu mee
bezig zijn.”
Bridget geeft aan dat ze blij is met de
hulp die Synthese aanreikt. “Ik ben
ongeveer vijf jaar geleden in contact
gekomen met Synthese”, vertelt ze.
“Mijn oma is daar vrijwilliger en vertelde over de hulp voor jonge mantelzorgers. Het is fijn om met andere
jongeren in Horst aan de Maas in contact te komen die in dezelfde situatie
zitten. Dan ben je je er bewust van dat
je niet alleen bent.”

Tekst: Floor Velthuizen
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Jongeren bijten van zich af tijdens debat met raadsleden
van asielzoekers binnen de gemeente,
In het gemeentehuis van Horst aan de Maas was op dinsdag 7 juni de debatclub van het Dendron College te
gast voor een debatwedstrijd met een afvaardiging van de gemeenteraad. Aan de hand van een aantal stellin- huisvesting van lokale jongeren én
de verkeersveiligheid in Horst aan de
gen gingen zij verbaal de strijd met elkaar aan.
‘De gemeente moet jongeren meer
betrekken bij de gemeentepolitiek’.
Deze stelling vormde de aftrap van
twee uur lang debatteren, waarbij
zeven leden van de debatklas van het
Dendron het in de eerste ronde opnamen tegen een zestal gemeenteraadsleden. Van meet af aan werd duidelijk
dat de leerlingen zich uitstekend op
het debat hadden voorbereid. Zij wisten in tegenstelling tot de raadsleden
dan ook al vooraf over welke stellingen gediscussieerd ging worden
tijdens deze middag. Dat bleek wel
uit het feit dat leerlinge Maud Alards
zonder blikken of blozen artikel 12 uit
het VN-verdrag voor de rechten van
het kind oplepelde, waarin staat dat
kinderen het recht hebben om mee te
bepalen over zaken die hun eigen toekomst bepalen. Ze mist die mogelijkheid op politieke inspraak binnen de
gemeenteraad van Horst aan de Maas,

zo liet ze weten. Peter Lalieu van de
VVD bleek niet direct onder de indruk
en vroeg zich op zijn beurt af of de wil
om mee te praten er vanuit de jeugd
wel écht is: “jullie hebben je goed
voorbereid op dit debat, maar hebben
jullie bijvoorbeeld ook de afgelopen
openbare gemeenteraadsvergaderingen gevolgd?” Met die eerste beschietingen werd de toon direct gezet.
Hoewel de discussie tijdens het jong
erendebat over en weer regelmatig
fel was, bleven beide partijen bijzonder netjes. Men liet elkaar uitpraten en nam de argumenten van de
tegenpartij serieus: een gegeven dat
bij reguliere raadsvergaderingen niet
altijd vanzelfsprekend is. Ook tijdens
het 2-tegen-2 debat, waarbij Maud
Alards en Lina Minne het namens het
Dendron opnamen tegen Peter Lalieu
en Luuk Haegens (D66-GroenLinks)
van de raad, ontstond er een inte-

ressante discussie. De stelling dat de
jeugdzorg in Horst aan de Maas niet
goed werkt, leende zich daar dan ook
uitstekend voor. Wachttijden, mentale
problemen onder jongeren en het verwijt dat er bij de overheid een schrijnend gebrek aan proactief handelen
is: het bleek koren op de molen van
de debatterende jongeren. Het tegenargument van Lalieu dat “het volgens
het ambtelijk apparaat allemaal prima
gaat in de jeugdzorg”, werd dan ook
vakkundig weerlegd door de twee
tieners. De twintig minuten pauze na
deze eerste debatronde leek wat dat
betreft op een uitstekend moment te
komen voor datzelfde ambtelijk apparaat.
Ook de jury bleek onder de indruk van
het debatterend vermogen van de
leerlingen, zo bleek na afloop van het
debat, waarbij na de thee onder meer
de problematiek rondom de opvang

Maas aan bod kwamen. Tijdens deze
tweede ronde mengden de leerlingen zich met de raadsleden, wat voor
een extra dimensie tijdens het debat
zorgde. Na veel plussen en minnen

werd Maud Alards uitgeroepen tot
winnares van het debat, na een kort
beraad van de jury. Als winnares nam
zij het boek ‘Overtuigend Debatteren’
in ontvangst.
Tekst: Jelle van Hees

Wethouder Roy Bouten
aanwezig bij officiële
ingebruikneming duofiets in
Swolgen
Wethouder Roy Bouten heeft op donderdag 2 juni de duofiets voor
de inwoners van Swolgen officieel in gebruik genomen. Hij deed dat
door, samen met mevrouw Aerts, één van de oudste inwoners van
Swolgen, door een lint te fietsen. Vervolgens maakten zij nog een
kort ritje langs de sportvelden.

Gemeenten roepen op om te kijken
naar alternatieven voor heropening
vliegbasis De Peel
De reactivering van vliegbasis De Peel blijft de gemoederen flink bezighouden. Het feit dat 612 zienswijzen
werden ingediend naar aanleiding van de publicatie van het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau door
defensie, spreekt wat dat betreft boekdelen. De dertien gemeenten in de nabijheid van de basis hebben besloten om gezamenlijk te reageren op de voorgenomen plannen. Is er überhaupt gekeken naar alternatieven,
vragen ze zich af.
Horst aan de Maas en Venray trekken
samen met elf andere belanghebbende gemeenten uit Noord-Limburg
en Oost-Brabant op, wanneer het gaat
om de communicatie rondom de heropening van de Luitenant-Generaal
Bestkazerne - in de volksmond beter
bekend als vliegbasis De Peel - in
Vredepeel. Zij hebben zich verenigd
en aangesloten bij de Commissie
voor Overleg en Voorlichting Milieu
(COVM) de Peel. Binnen deze adviescommissie van defensie vindt overleg plaats over het nieuw te nemen
Luchthavenbesluit. Voor de gemeenten is het daarbij belangrijk dat de
belangen van de bezorgde burgers
serieus worden genomen.
De gemeenten erkennen dat eerst een
informatieachterstand weggewerkt
moet worden, om op gelijkwaardig
niveau te kunnen discussiëren over
de voorgenomen plannen. Wel zijn
ze ongerust over de onzekerheid bij
burgers, die tijdens dit langdurige

proces van aanhoudende aard blijkt.
Daarnaast baren ook de risico’s voor
de volksgezondheid, die een activering teweegbrengt, zorgen. Deze moeten aandachtig onder de loep worden
genomen, zo vinden de dertien
gemeentes. Niet enkel de geluidsoverlast is daarbij van belang, maar onder
meer ook de uitstoot van stikstof.
Diverse woningbouwprojecten in de
regio zijn stilgelegd als gevolg van de
stikstofuitstoot op omliggende natura
2000-gebieden. De vrees bestaat dat
een heropening van de vliegbasis voor
nog meer uitstoot zal leiden, met als
gevolg dat woningbouw nóg moeizamer uit te voeren wordt.
Ook vraagt het consortium, waaronder Venray en Horst aan de Maas zich
scharen, zich af of er überhaupt naar
alternatieve luchthavens is gezocht.
Er wordt al dertig jaar niet meer
gevlogen op De Peel, waardoor het
maar zeer de vraag is of deze verouderde locatie de meest geschikte is.

Daarom hebben de gemeentes zich
aangesloten bij een onderzoek dat de
commissie voor milieueffectrapportage laat uitvoeren, waarin alternatieven worden onderzocht.
Daarnaast wordt geconcludeerd dat
een re-activering van de vliegbasis haaks staat op de de Nationale
Omgevingsvisie, die stelt dat het
gebied rondom De Peel extra steun
verdient bij de ontwikkeling en aanpak van de fysieke ruimte. Een visie
die gaat voor het realiseren van een
toekomstbestendige, gezonde en
natuurlijke leefomgeving. Het heropenen van de vliegbasis staat haaks op
deze plannen. De dertien gemeenten
hebben met klem aan defensie verzocht om zo spoedig mogelijk antwoord te geven op deze vraagstukken,
om op die manier wellicht de eerste
zorgen bij burgers weg te nemen.

Tekst: Jelle van Hees

Kleuter gewond geraakt na ongeluk
in Toverland
Een jongetje van 5 jaar is dinsdagmiddag 14 juni gewond geraakt toen hij uit de waterdraaimolen Tolly
Molly van Toverland in Sevenum wilde stappen terwijl de attractie nog draaide. De kleuter is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Het incident gebeurde rond 15.30 uur.
Naast de politie en de ambulance
werd ook de traumahelikopter
gealarmeerd, die even later landde
op de parkeerplaats van het attractiepark.

Het voorval gebeurde bij de attractie Tolly Molly. De jongen stapte uit
de waterdraaimolen toen deze nog
in werking was en viel in het water.
Een medewerker heeft vervolgens
op de noodknop gedrukt waarna

de jongen in veiligheid kon worden
gebracht. Hij raakte wel gewond.
Hoe ernstig de verwondingen
waren, is niet bekend. De attractie
bleef dinsdag gesloten na het incident.

De duofiets is een initiatief van
Stichting Naoberzorg Swolgen.
Op een duofiets kan door twee personen, naast elkaar zittend worden
gefietst. Oudere, minder mobiele
of alleenstaanden kunnen de fiets,
samen met een fietsmaatje voor
een ochtend of middag gratis reserveren. Men kan dan een ritje maken
door de omgeving van Swolgen.
Dankzij een extra grote batterij
voor de trapondersteuning kunnen

de gebruikers tochtjes van 30 tot
40 kilometer maken. Als men zelf
geen fietsmaatje vindt, dan kan er
een beroep op een vrijwilliger van
Naoberzorg worden gedaan. De fiets
is voorzien van een aantal extra
accessoires die het fietsen makkelijker maken voor de ouderen.
Alle informatie over het reserveren
en gebruiken van de duofiets is te
vinden op de website
www.naoberzorgswolgen.nl

ZOMER
IN HORST AAN DE MAAS
Jouw
activiteit
in de
vakantie
krant?

Deze zomer is er eindelijk weer
van alles te doen voor toeristen
en thuisblijvers in de gemeente
Horst aan de Maas.
We brengen deze activiteiten
graag onder de aandacht in onze
vakantiekrant, die 14 juli 2022
verschijnt. Jouw activiteit in de
evenementenkalender van de vakantiekrant?
Mail vrijblijvend naar adverteren@kempencreeert.nl
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Na een leven van eenvoud, hartelijkheid
en liefde nemen wij afscheid van
ôs moeke, oma en super-oma

Mia Heldens - van Rengs

Jij hebt jouw leven geleefd zoals dat bij jou paste...
in rust en in eenvoud...
Met fijne herinneringen in ons hart nemen wij
afscheid van onze broer, zwager en oom

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Afvallen mbv hypnose: emotie-eten,
Hypnotische maagband, snoepen
Suikerverslaving. Leon 06 10 93 02 35
HypnosePraktijkPhilips.nl Deurn

Jan Wismans
* America, 25 januari 1948

echtgenote van

† Venray, 8 juni 2022

Henny en Martien
Toos en Ger †
Mia en Leo
Diny en Mart † George
Frans †
Frans
Neven en nichten

Hay Heldens †
Zij overleed in de mooie leeftijd van 91 jaar
Wim en Annemie
Sjoerd en Mieke, Roel, Roos
Maartje en Tom, Nienke, Tijn
Mart en Truus
Loes en Ruud, Lynn, Teun
Maud en Sjoerd, Sam
Stef

Schiksedijk 34
5966 PC America

Tiny en Tony
Nikolai en Lotte

Een hartelijk woord van dank aan iedereen die Jan met
liefdevolle zorg omringd hebben.

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

Op 14 juni hebben wij in familiekring afscheid van Jan genomen
en hem begeleid naar Crematorium Yardenhuis te Venlo.

Nelly en Huub
Stan en Liz
Kris en Martin
Bertie en Geert
Jop
Stijn en Eline
Marjo en Piet
Laura en Arno, Gijs
Eva en Dennis, , Fem, Gies
Yvonne en Ron
Lotte en Bjarn
Kiki
Elina en Thom
Jason
Familie van Rengs
Familie Heldens
* 8 november 1930

† 14 juni 2022

Correspondentieadres: Zwingellaan 22 5962 BD Melderslo
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons afscheid te
nemen van ôs moeke op zaterdag 18 juni om 11.00 uur in de
Sint-Odakerk in Melderslo. Aansluitend begeleiden wij als gezin
ôs moeke en ôzze pap naar het crematorium.
Liever geen bloemen maar een bijdrage aan de Nierstichting.
Hiervoor staan collectebussen bij het afscheid.

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
T.k. gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier
bloter mesttank kipper tractor enz
06 19 07 69 59
Heerlijke Verse Asperges, ook
geschild! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. Open: MA-VR 1012u en 13-17u. ZA 9-17u. ZO op afspraak.
Tel 077 398 65 90
Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans
(Zure)kersen zelfpluk 2 e
nieuwe aardappelen
perk- klim- stamrozen fruitbomen
P v Lankveld Tienraijseweg 2 5864 CJ
Meerlo 06 53 13 01 32

Zoek je (part-time) werk in de food?
Wij hebben div. vacatures. www.bexbv.
nl/vacatures of 077 462 81 28
Rijbewijskeuringen 75+
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum, Tel. 0478 53 17 48
Welke vriendelijke ,creatieve
scholier komt ons gezellige team in
het weekend versterken.
Vanaf 16 jaar ,ervaring krijg je bij ons.
Plus Bloem & Zo 077 398 13 97

Altijd in de weer en aan het werk
zo kent iedereen jou.
Voor ons heel krachtig en sterk
weinig woorden maar in alles heel trouw.
Harrie, pap, opa, wat zullen we je missen.
Bedroefd maar dankbaar voor alle mooie herinneringen hebben
wij op 8 juni 2022 afscheid moeten nemen van onze dierbare

Harrie van de Pasch
echtgenoot van

Corrie van de Pasch-Barten †
levenspartner van

Riek Hermsen-van de Pas
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.
Bart en Sabine
Max, Pepijn
Stef en Isabelle
Rosa, Hanne, Marie
Ada en Arno
Timo, Wim
Riek en Thijs †
Ernst en Monique †, Debby
Jolienne, Femque
Suzanne
Correspondentieadres: Lottumseweg 17, 5971 BT Grubbenvorst
We hebben afscheid genomen op dinsdag 14 juni j.l. in de
parochiekerk van Grubbenvorst waarna we hem te rusten
hebben gelegd bij Corrie op de begraafplaats aldaar.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Trap bekleden met tapijt, bel:
06 16 37 45 14 gratis prijsopgave bij u
thuis.Woningstoffeerderij vd Broek

Brand bij voedselfabrikant in Broekhuizenvorst

Gezocht tuinman die kan helpen
met het onderhouden van onze tuin.
Graag uw reactie op 06 25 10 84 88

In Broekhuizenvorst is zaterdagmiddag 11 juni brand uitgebroken in een industriepand aan de Blitterswijckseweg.
Tijdens de brand hebben drie mensen rook ingeademd en zijn door de ambulance gecontroleerd.

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

Meerdere hulpvoertuigen rukten rond
16.30 uur uit naar het incident en er
bleek brand te zijn uitgebroken in
een oven waar zonnebloemolie inzat.
Waarschijnlijk is de oorzaak van de
brand een technisch mankement in
deze oven geweest.
De oven was echter voorzien van een

stoomblusinstallatie, die doeltreffend
in werking trad. De brand bleef daardoor klein en onder controle. Samen
met een aantal medewerkers van
het bedrijf heeft er een nacontrole
plaatsgevonden en daarna kon rond
17.45 uur door de brandweer het sein
brandmeester gegeven worden.

Het ging volgens de brandweer uiteindelijk om een middelgrote brand.
Alle aanwezigen werden uit het pand
geëvacueerd. Bij het incident hebben
drie mensen enige rook ingeademd.
Deze medewerkers zijn door de opgeroepen ambulance gecontroleerd.

1606 \ nieuws
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Horst aan de Maas

Emma Wijnbergen Verenigde Staten
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de
Maas die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Emma Wijnbergen (17), geboren in Meerlo, maar inmiddels wonende
in Quincy, in de Amerikaanse staat Illinois.

Het leven van Emma Wijnbergen
staat al van jongs af aan in het
teken van volleybal. Ze was pas 4
jaar toen ze voor het eerst het volleybalveld betrad. Tot 2019 speelde
ze bij Set Up in Meerlo, daarna
stapte ze over naar VC Velden.
Twee jaar geleden hoorde ze voor
het eerst over de combinatie van
studeren en volleyballen bij een
clinic van voormalig Nederlands
volleybalinternational Ron Zwerver.
Deze combinatie was alleen mogelijk in Amerika. “Ik ben me daar
toen samen met mijn ouders in
gaan verdiepen”, vertelt Emma.
“We hebben toen met behulp van
een speciaal bedrijf met verschillende coaches gepraat en uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt
om naar Quincy te verhuizen, om
daar aan Quincy University te gaan
studeren.”
Na alles geregeld te hebben, vertrok Emma in augustus 2021 naar
Quincy. Inmiddels heeft ze haar
eerste schooljaar in Amerika erop
zitten en dit is haar goed bevallen. “Het was erg bijzonder en ik
moest heel erg wennen”, geeft

ze aan. “Toch is het echt een geweldige ervaring. Ik heb zo veel nieuwe,
leuke mensen ontmoet en het volleybalteam is super.” Emma volgt de
studie ‘criminal justice’ en daarnaast
is ze zeven dagen per week bezig met
volleybal. “Ik train elke dag ongeveer 2,5 uur en daarnaast doe ik aan
krachttraining en conditietraining”,
legt ze uit. “Er wordt daar een half jaar
competitie gespeeld. In die competitietijd speel je twee of drie wedstrijden per week. Dat half jaar was best
stressvol; mijn leven bestond uit trainen, wedstrijden en school. Ik moet
namelijk ook gewoon een volledige
studie volgen. Het was heel erg druk,
maar het beviel me wel supergoed.
Het is fijn om omringd te worden door
mensen die net zo veel motivatie hebben als jijzelf. We willen allemaal het
beste eruit halen.”
In het halfjaar dat Emma geen volleybalwedstrijden had, heeft ze veel
ondernomen in Quincy. “Ik ben meerdere keren met vriendinnen een paar
dagen naar de stad zelf gegaan”, vertelt ze. “Quincy is best wel klein, maar
het is leuk om naar restaurantjes te
gaan en om te shoppen. Ook hebben

we een aantal keer Saint-Louis bezocht,
dat is ongeveer twee uur rijden.”

Verschil
Dat ze in Quincy omringd wordt
door mensen met hetzelfde doel,
bevalt Emma erg goed. “Het grootste
gedeelte van de leerlingen op mijn
school is atleet”, legt ze uit. “We leven
allemaal best wel hetzelfde, vooral de
kring waarmee ik omga. Dat is superleuk. Je kunt op elkaar rekenen en let
op elkaar, omdat iedereen hetzelfde
wil bereiken. In Meerlo was dat heel
anders. Daar hebben 17-jarigen allemaal hun eigen ding, er is daar een
mix van heel veel verschillende soorten mensen.”

Zomervakantie
Momenteel is Emma voor zes weken
terug in Meerlo, ze heeft namelijk
zomervakantie. “Ik ben 14 mei naar
huis gekomen en mijn school begint
eind augustus weer”, geeft ze aan.
“De schoolvakantie duurt ongeveer
drie maanden, maar ik ga zes weken
voor de start van het nieuwe schooljaar weer terug. Dan begint het volleyballen weer.” Het is wel even wennen

om weer bij haar ouders te zijn, geeft
Emma aan. “Het is heel fijn om iedereen te zien, maar het is wel weer
heel anders. Nu zijn er weer bepaalde
regels die ik moet volgen, omdat ik bij
mijn ouders verblijf. In Quincy kom je
eigenlijk bijna alleen maar in aanraking met mensen van je eigen leeftijd.
Daar deel ik een kamer met een teamgenootje.”
Heimwee naar Nederland heeft Emma
niet echt. “Het enige wat ik soms echt
mis, zijn de mensen hier in Nederland.
Nu ik even in Meerlo ben, is het heel
fijn om vrienden en familie in het echt
te zien, in plaats van via FaceTime.”

Toekomstvisie
Hoe haar toekomst eruit gaat zien,
weet Emma nog niet. “Ik wil in ieder
geval mijn studie afmaken in Quincy”,
geeft ze aan. “Dat duurt nu nog drie
jaar. Ik weet nog niet wat ik daarna
van plan ben. Als school afgelopen
is, ben ik 20 jaar, maar ik wil dan nog
niet stoppen met volleybal. Er wordt
namelijk alleen maar gevolleybald
op school. Als ik door zou willen gaan
met volleybal, dan zou ik terug moeten verhuizen naar Nederland of

ergens anders in Europa moeten gaan
wonen.” Qua werk zou Emma echter wel het liefste in Amerika blijven
wonen. “Mijn studie ‘criminal justice’
is erg gericht op Amerika”, legt Emma
uit. “Daarnaast bevalt het leven in
Amerika me heel erg goed. Het mooie
aan het wonen in Quincy zijn de
mensen die je tegenkomt. Het zijn
hele open en vriendelijke mensen.
Omdat ik in een best kleine stad
woon, is alles best lokaal. Ik heb er
hele fijne contacten opgedaan en ben
gewoon blij dat ik er woon.”
Het is dus een lastige keuze, die
Emma over drie jaar mag gaan maken.
“Volleybal is al in mijn leven sinds ik
4 jaar oud ben, ik heb nooit geleefd
zonder”, zegt ze. “Ik denk eigenlijk wel
dat dit mogelijk is voor me, maar het
zal wel wennen zijn om er niet meer
elke dag mee bezig te zijn. Aan de
andere kant zou ik ook gewoon in
Nederland een baan kunnen zoeken,
dan zou ik kunnen blijven volleyballen. Ik weet nog niet wat ik ga doen,
gelukkig heb ik nog even om erover
na te denken.”
Tekst: Floor Velthuizen

Oekraïense vluchtelingen opgepakt voor mensenhandel en
oplichting
Twee vluchtelingen uit Oekraïne van 36 en 41 jaar zijn woensdagochtend 8 juni opgepakt door de politie in hun deze mannen met groepjes mentijdelijke huizen in de gemeenten Land van Cuijk en Peel en Maas. Justitie verdenkt hen van mensenhandel en sen om zich heen stonden en zijn
gaan informeren wat er gaande
oplichting in de opvangcentra voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeenten Horst aan de Maas en Gennep.
Een woordvoerder van de
gemeente Horst aan de Maas geeft
aan dat de twee Oekraïense vluchtelingen op beide opvanglocaties
mensen hebben proberen te ron-

selen. “Het gaat hier om arbeidsuitbuiting en oplichting”, geeft de
woordvoerder aan. “Het tweetal
hield de andere vluchtelingen in
de opvang voor dat ze tegen beta-

ling werk konden regelen voor ze.
Mede dankzij de adequate reactie van medewerkers van beide
crisisopvangen werd dit op tijd
opgemerkt. Zij zagen namelijk dat

was. Toen ze erachter kwamen wat
er gebeurde, is er direct melding
gemaakt bij het aanspreekpunt van
het gemeentehuis. Vervolgens is er
een onderzoek ingesteld en is het
tweetal opgepakt.”

WESPENOVERLAST?
BEL DE WESPENLIJN :
088-2212130
Wij helpen u vakkundig.
In de meeste gevallen
binnen 24 uur!

WWW.TRAAS.NL
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Als ik de dingen niet meer weet
en jullie niet meer herken
Alles meteen weer vergeet,
zodat ik onherkenbaar ben
Herinner mij dan als in de stralende zon
Vol levenskracht toen ik alles nog kon
Toch nog vrij onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn allerliefste, van ózze pap, schoonvader en opa

Jos Wilmer
19 juni 1948

Grubbenvorst

“Ik wilde graag nog even blijven.’’
Veel geven, weinig nemen. Niet klagen, maar dragen.
En de koffie stond altijd klaar.
We gaan je missen.

Corrie
Schoemakers - Hermans
Koningslust, 18 augustus 1936

† Horst, 10 juni 2022

echtgenote van
10 juni 2022

Harrie Schoemakers (†1986)
Ruud en Laura
Fé
Suu
Nico en Stephie
Jana
Dorris en Hans (Tommy†)
Vincent
Indy
Sandra en Daan
Max
Lou
Frens

Ria Wilmer-Cuijpers
Paul en Mariëlle
Sem
Loes en Bart
Milou, Ruben
Anke † en Han
Alysha, Evy †

Gradje

De Soom 1, 5971 MA Grubbenvorst
Woensdag 15 juni hebben wij in besloten kring afscheid genomen
van Jos en hebben we hem begraven op Natuurbegraafplaats
Weverslo.

Harrie Driessenstraat 6, 5961 TT Horst
De afscheidsdienst vindt plaats in besloten kring.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar alle medewerkers
en vrijwilligers van afdeling De Driesprong van La Providence in
Grubbenvorst, die in de afgelopen jaren met heel veel toewijding
voor Jos hebben gezorgd.

‘Ut is good zoë’
Nadat mam uit zijn leven verdween, was de glans eraf.
In liefde en dankbaarheid nemen wij afscheid van
ózze pap, schoonvader, opa en super-opa

Verdrietig zijn wij om het overlijden van
onze lieve broer en schoonbroer

Jos Wilmer
Wij wensen Ria, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
Huub † en Mia
Bernard † en Nelly †
Maria en Louis
Jan †
Henk en Anny

Zaterdag 11 juni 2022
overleed in de leeftijd van 58 jaar

Chris Wieckardt
Degene die ik lief heb, verlaat ik
om degene die ik lief had terug te vinden...
lieve pap van

Joanne

Life is what happens,
while you’re busy making other plans…
verloofde van

Dré Bovens
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
14 september 1936

Horst

11 juni 2022

Gerry Bovens - Mulders †

2012

Meterik Dré en Patty
Bram en Ellen, Lucy
Andra en Davey, Iva
Elja en Tom
Amsterdam Twan
Tom
Meterik Karen en Ron
Dries, Bo
Groenewoudstraat 12, 5961 VE Horst
Donderdag 16 juni nemen wij om 11.30 uur tijdens de plechtige
uitvaartmis in de Sint Lambertuskerk in Horst afscheid van pap.
Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats bij ós
mam op het kerkhof, gelegen aan de Deken Creemersstraat 36
in Horst.
Veel dank gaat uit naar alle zorgprofessionals, buren, vrienden,
vriendinnen en bekenden voor alle zorg, steun en aandacht,
die ózze pap en ook wij mochten ontvangen.

Karen van Wietmarschen
Bram, Jonas

Correspondentieadres:
Dopheide 6, 5971 GA Grubbenvorst
Wij nemen zaterdag 18 juni 2022 om 12.00 uur in besloten kring
afscheid van Chris.
U kunt het afscheid bijwonen via livestream.
De link hiervoor kunt u aanvragen door een mail te sturen
naar: office@bobnoten.nl

Bedankt
Voor alle felicitaties,
kaarten en attenties bij ons
50 jarig huwelijk!

Annie en Piet
Klerken-van der Aa

Bedankt!
Voor alle felicitaties,
kaarten en bloemen
bij ons 60-jarig huwelijk!

Hay & An
Nellen-Ghielen
Steeg 14, Sevenum

Binnenkijken bij...

Column

Bezoek
Het is vroeg in de ochtend als er
een busje het terrein van de
gevangenis in Grave op komt
rijden. Het is de hondenbrigade
van de Dienst Vervoer en
Ondersteuning die een controle
komt uitvoeren.
Deze controles gebeuren volgens
een vooraf vastgesteld willekeurig schema of zoals vandaag, als
er een specifieke verdenking is
dat er contrabande binnen zijn.
Contrabande is het woord dat
wij in de gevangenis gebruiken
voor alles wat je niet binnen mag
brengen of wat de orde en de
veiligheid in gevaar zou kunnen
brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan telefoons of drugs. En dan is
het zover… de geplande spitactie
kan beginnen en de honden worden uit de auto gehaald en naar
binnen gebracht. Ze zijn klaar voor
hun klus.
De honden mogen niet geaaid worden door gedetineerden of medewerkers. Ze zijn speciaal getraind
om een specifieke geur te herkennen. Zo zijn er honden die drugs
kunnen opsporen en andere honden zijn weer getraind om telefoons te ruiken. De werkwijze is
echter altijd hetzelfde. De hondenbegeleiders komen samen met
de hond onaangekondigd binnen
en lopen onder begeleiding van
een teamleider beveiliging naar
de afdeling of ruimte die doorzocht moet worden. Als de hond
iets ruikt, gaat de hond zitten bij
de plaats of de persoon waar de
contrabande zich kunnen bevinden. Op het moment dat de hond
binnenkomt zie je soms meteen
spanningen bij een enkele gedetineerde. Of de gedetineerde loopt
zenuwachtig rechtstreeks naar zijn
cel. De actie voor vandaag is klaar,
er is gelukkig niets aangetroffen.
Maar het signaal dat de hondenbrigade binnen is, gaat als een
lopend vuurtje door het gebouw
heen. Omdat de gedetineerden
niet weten of de hond ook nog op
de andere afdelingen zullen gaan
zoeken, hebben we soms te maken
met een bijeffect. Een bepaalde
gedetineerde maakt uit ‘voorzorg’
gebruik van het toilet om de eventuele contrabande door te spoelen.
Kortom: Een mooie bijvangst van
het bezoek van de honden.

Carla
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Kinderen van De Kroevert op bezoek bij De Kompeniej in Kronenberg
Basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 van De Kroevert in Kronenberg zijn aan de slag gegaan met het
‘Adoptieproject’, dat als doel heeft om jong en oud met elkaar te verbinden. De leerlingen kregen op dinsdag 24
mei een gastles over dementie en gingen vervolgens op vrijdag 3 en dinsdag 7 juni op bezoek bij dorpsdagvoorziening De Kompeniej in Kronenberg om daar spelletjes te spelen met ouderen.
Het Adoptieproject is een project dat
ontwikkeld is door het Alzheimer
Centrum Limburg. Het biedt een mogelijkheid om mensen met dementie
en kinderen samen te brengen, legt
Gerry Hectors uit. Zij is vrijwilliger bij
Alzheimer Noord-Limburg. “De kinderen leren de wereld van mensen met
dementie kennen en begrijpen”, vertelt ze. “Ouderen worden gestimuleerd
tot het voeren van gesprekken en het
ondernemen van activiteiten. Dit project
is oorspronkelijk gericht op dementie
en is gestart in 2005. Toen we onlangs
begonnen met het programma ‘In voor
mantelzorg-thuis Horst aan de Maas’,
zochten we een mogelijkheid om jong

en oud met elkaar te verbinden. Er werd
meteen gedacht aan het Adoptieproject.
Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? Dit is een prachtig project.”
“Ondanks dat het Adoptieproject in
de basis bedoeld is voor mensen met
dementie, kan het zeker ook breder
ingezet worden”, geeft Gerry aan.
“We hebben er in de projectgroep over
gesproken en kwamen tot de conclusie dat wat goed is voor mensen
met dementie, goed is voor iedereen. Iedereen moet op een respectvolle manier benaderd worden en
voor alle ouderen is het leuk en goed
om in gesprek te gaan met jongeren. Daarnaast is het voor kinderen

sowieso goed om te leren hoe ze voor
anderen kunnen zorgen, of diegene
nu dementie heeft of niet.” Omdat er
in Kronenberg al een verbinding was
tussen de basisschool en de dorpsdagvoorziening, werd het project aan
de school en De Kompeniej voorgelegd. Het feit dat het dorp daarnaast
al bezig was met het creëren van
een dementievriendelijke gemeenschap heeft daarin zeker ook een rol
gespeeld, stelt Gerry. “Zowel de leerkracht van groep 7 en 8 als de vrijwilligers van de Kompeniej waren meteen
enthousiast over het project en hebben hard hun best gedaan om de gastles op school en de bezoekjes aan de

Kompeniej te laten slagen.”
Op dinsdag 24 mei werd er een gastles
gegeven over dementie aan de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool
De Kroevert. Hier werd uitgelegd wat
het brein is, hoe het werkt en wat er
gebeurt als het niet meer zo goed functioneert. Vervolgens zijn de leerlingen
op vrijdag 3 en dinsdag 7 juni richting
dorpsdagvoorziening De Kompeniej
vertrokken om spelletjes te spelen
met de ouderen daar. “Op deze manier
konden ze zien hoe het is om oud te
worden en konden ze voelen hoe fijn
het kan zijn om iets voor een ander te
doen”, geeft Gerry aan.
Het project is erg goed ontvangen door
zowel de kinderen als de ouderen,
laat ze weten. “Beide groepen waren
superenthousiast”, vertelt ze. “Die aanspraak is heel leuk voor de ouderen,
veel mensen zijn toch een beetje

eenzaam. Het is mooi om de connectie tussen jong en oud te zien. Bij een
groepje ging iemand meteen vertellen
over hoe het was toen zij vroeger naar
school ging en over het verschil tussen vroeger en nu. Kinderen reageren
daar dan weer heel leuk op en vinden
het interessant om naar de mensen te
luisteren.”
Het project is volgens Gerry zeker voor
herhaling vatbaar. “Natuurlijk volgt
er nog een evaluatie, maar dit project
heeft het contact, dat vóór corona al
tussen de school en de dorpsdagvoorziening bestond, nieuw leven ingeblazen. De intentie om de bezoekjes vaker
te laten terugkomen is er zeker. En dat
is ook het uiteindelijk doel: dat het
geen eenmalige activiteit is maar dat
het regelmatig terugkeert.”
Tekst: Floor Velthuizen

Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden maken zich sterk voor
biodiversiteit paardensector
Op Peelbergen Equestrian Centre vond op maandag 13 juni een interactief event met sprekers over biodiversi- ondersteund door Cyriel Lendfers door
samen. Studenten vanuit verschillende
zijn kennis over biodiversiteit te delen.
opleidingen van de HAS Hogeschool en
teit, paardengezondheid, duurzaamheid en recreatie plaats. Tijdens het event werd teruggeblikt op de officiAngelique Keuven kwam aan het woord Yuverta voeren onderzoek uit binnen
ële opening van het eerste Knabbelpad voor paard en ruiter van Nederland.
Na een welkomstwoord op Peelbergen
Equestrian Centre in Kronenberg door
Nick Poeth namens Fieldlabs/Grenszlab
zijn diverse partijen aan het woord

gekomen in een interactieve talk-show
onder leiding van Bas van Mulken.
Sprekers Marianne Sloet en Anneke
van Hallebeek gingen in gesprek over

paardenwelzijn en -voeding. Vanuit
de gemeente Horst aan de Maas nam
Bas van de Lisdonk het woord over
het belang van biodiversiteit. Dit werd

over de kansen die het Knabbelpad
project bieden voor ondernemers in de
omgeving.
Binnen het project ‘Knabbelpad’ werken verschillende onderwijsinstellingen

wonenindisselhoﬀ.nl
• 17 nieuwbouwappartementen
(vanaf €307.500 v.o.n.)
• 10 patiowoningen
(vanaf €357.500 v.o.n.)
• 2 ruime appartementen in
bestaande villa
(vanaf €589.000 v.o.n.)

Bezoek de start verkoop op maandag 20 juni van
19 tot 21 uur in ‘t Gasthoês (Gasthuisstraat 25 te Horst).
Vanaf die avond vind je ook alle documentatie op
wonenindisselhoﬀ.nl

dit project. Tijdens het event hebben de
studenten hun onderzoeken gepresenteerd als onderdeel van de talkshow.

Vanaf
20 juni in
de verkoop

Voor meer informatie
neem contact op met
de makelaar.
0478-568 846
peelrand.com
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Je vocht met al je levenskracht,
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam, moegestreden,
uit ons midden weggegleden.

Kees Smorenburg
Partner van

Nelly Verlinden-Verheijen
* Hengelo, 27 augustus 1946

Nieuwe leef- en onderwijsmethode
Heel-Wijs wil zich vestigen in
Horst aan de Maas
Een leeromgeving als tweede huis, waar kinderen volledig tot bloei kunnen komen: dat is onderwijsconcept
Heel-Wijs in een notendop. Een alternatieve vorm van onderwijs, die uitgaat van de eigen behoeften en talenten
van het kind. Binnenkort ook in gemeente Horst aan de Maas, als het aan de initiatiefneemsters ligt tenminste.

† Roermond, 12 juni 2022

Familie Smorenburg
Familie Verheijen
Familie Verlinden
Het afscheid is op vrijdag 17 juni om 11.00 uur in afscheidscentrum
Saldersbron, Venloseweg 1, 5971 CG Grubbenvorst.
Correspondentieadres: Paulus Potterstraat 4, 5961 AZ Horst.

Tot ôs groëte verdreet ontvinge weej ’t bericht
dát ôs lid en carnavalsvriend

Kees Smorenburg
is aoverleeje

Kees is 53 jaor lang lid gewès ván D’n Dreumel en waas actief
beej de senaat en 33 jaor beej de raod ván elf. Weej herinnere
Kees aas ’n ziër waardig lid en zulle ziën betrokkenheid dán
ok enorm gaon misse.
Nelly, familie Smorenburg, Verheijen en Verlinden wense
weej hiël veul sterkte toe met dit groëte verlees.
Besteur en leeje Carnavalsveriëniging D’n Dreumel Hôrs

“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.”
Onderweg op z’n laatste vlucht, waarna de
klok definitief afslaat.

Bedroefd, maar ook dankbaar voor alle fijne momenten
die we met hem hebben mogen beleven, is mijn trotse
echtgenoot, onze pap, opa, broer en oom overleden

Wiel Wijnands
* Meterik, 27 april 1947

† Meterik, 8 juni 2022

Mariet Wijnands - Janssen
Panningen, Mariet Wijnands-Janssen
Velden, Rogér en Anne-Marie Wijnands-Collin
Rein, Noortje, Dirk
Grubbenvorst, Erik Wijnands
Horst, Leon Wijnands
Familie Wijnands
Familie Janssen
Correspondentieadres:
Fam. Wijnands-Collin, Aan Vreezen 3, 5941 CT Velden
Geheel naar wens van pap heeft de crematie in stilte
plaatsgevonden.
Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen,
gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

‘We worden wat we onderwijzen’.
Dit citaat van Robert Frank vormt voor
Ilse Gooren en haar kernteam de leidraad van hun onderwijsvisie. Zij hebben zich als doel gesteld om een
gezonder onderwijslandschap te creëren voor leerling én leerkracht. Het huidige schoolsysteem kraakt namelijk,
zo stelt Ilse: “Het moet echt anders.
Maatschappelijke problemen als obesitas, burn-outs, overbelaste jeugdzorg
en uitvallende leerkrachten zijn daar
het bewijs van. Laten we al op jonge
leeftijd leren hoe je wel goed voor
jezelf en anderen kunt zorgen, zodat
we samen een gezondere toekomst
tegemoet gaan.”

Groenten en fruit
Heel-Wijs wil het eigen concept op
vijf nieuwe scholen in de regio gaan
uitrollen. Binnen de leef-, leer- en
zorgomgeving is plek voor kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs
voor jeugd van 0 tot 21 jaar. Eén van de
gewenste locaties zal in de gemeente
Horst aan de Maas komen, als het aan
Ilse en haar team ligt: “We zijn naarstig op zoek naar geschikte locaties.
De brede blik op gezondheid vraagt
om een plek waar kinderen veel buiten kunnen zijn. Lekker bewegen en
ravotten en ondertussen vitamine D

opnemen. Een plek met een buitenruimte waar ook groenten en fruit zelf
verbouwd kan worden. De binnenruimte wordt ook niet schools ingericht. Wij denken niet in klaslokalen.
Integendeel; het gebouw wordt juist
modulair ingericht. Kinderen mogen
het zelf invullen en ideeën aandragen
wat dat betreft. Een boerenbedrijf kan
zich daar bijvoorbeeld perfect voor
lenen. Als iemand een potentiële locatie weet óf heeft, dan horen we het
heel graag.”

Talenten ontdekken
Bij dit nieuwe leerconcept staat het
kind te allen tijde centraal, zo stelt Ilse:
“We kijken naar de individuele groei
van het kind zelf. Er zijn geen klassen
en ook geen toetsen. In plaats daarvan
werken we met feedback van coaches. Het gaat om kwaliteit, niet om
kwantiteit. Alles wat je aandacht geeft
groeit immers. Werken met je hoofd,
handen en hart. Met daarbij oog voor
de gezondheid. Dat gaat bij Heel-Wijs
verder dan het aanbieden van een
gezonde, warme maaltijd. Ieder kind
wordt met regelmaat gemonitord op
algehele vitaliteit en gezondheid en
we streven naar een positieve ontwikkeling, meer energie en meer levenslust. Er wordt op eigen tempo geleerd.

Op het moment dat de hersenen rijp
zijn en het kind er klaar voor is, leert
het optimaal. Zo krijgt het kind vertrouwen in zichzelf en in zijn of haar
kunnen. Het ontdekt de eigen talenten
en valkuilen én merkt hoe leuk leren is
wanneer je het vanuit intrinsieke motivatie doet.”

Financiering
Bij de initiatiefnemers leeft de hoop
dat er in één van de vijf beoogde
regio’s aan het begin van komend
schooljaar gestart kan worden. Of dat
ook gaat lukken, is afhankelijk van een
aantal factoren. Niet enkel het vinden
van een geschikte locatie, maar ook
leerlingen die geloven in dit vernieuwende concept én financiering. Bij het
Rijk aankloppen voor invulling van de
financiering willen de initiatiefneemsters niet, vanwege de eisen en regels
die dan aan het onderwijs gesteld worden. “Heel-Wijs zoekt investeerders die
willen bijdragen aan een maatschappelijke trendbreuk en op die manier
samen met ons gaan zorgen dat kinderen een gezonde toekomst tegemoet
gaan”, aldus Ilse. Meer informatie is te
vinden op de website van Heel-Wijs.
Tekst: Jelle van Hees
Beeld: Erik Daems fotografie

Kapster uit Meerlo één van tien finalisten

Wendy Verbruggen naar finale L’Oréal
Professionnel Style & Colour Trophy
Wendy Verbruggen heeft dinsdag 7 juni een finaleplaats weten te bemachtigen voor de L’Oréal
Professionnel Style & Colour Trophy. De eigenaar van kapsalon Straight or Curly uit Meerlo neemt het in
november in de finale op tegen negen andere kandidaten uit de Benelux.
Eind april koos een vakkundige
jury uit meer dan 235 deelnemers
uit heel Nederland tien genomineerden voor de halve finaleshow.
Verbruggen was een van de gelukkigen. De halve finale vond plaats
in Studio 21 in Hilversum. Met haar
model Floor Jacobs wist Verbruggen

zich hier te kwalificeren voor de
finale. De opdracht was het thema
‘French edito’. L’Oréal Professionnel
had deze avond een galadiner georganiseerd met shows van internationale hair artists inclusief een
optreden van Jaap Reesema.
De vijf finalisten gaan in het najaar

samen met de vijf finalisten uit
België en Luxemburg naar Marbella
voor een creatief event. In november vindt vervolgens de grote finale
plaats, waar de Benelux-winnaar
wordt gekozen.
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Werken in de logistiek?
Bij Sligro kun je alle kanten op
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Wat kun je verwachten?
Tussen 18.00 en 20.00 uur ben je van harte welkom bij onze Bezorgservice in Venray.
Je maakt daar kennis met een van je (mogelijk) toekomstige collega’s
die je een rondleiding geeft. Je kunt dan alle vragen stellen die in je opkomen.
Zo krijg je een goed idee hoe het is om bij ons te werken. Kun je niet op 20 of 21 juni?
Maak dan een aparte afspraak om een kijkje te nemen via mwelten@sligro.nl.

Vanuit onze Bezorgservice in Venray zorgen we ervoor dat onze klanten altijd op tijd over onze producten kunnen beschikken.
Een flinke logistieke operatie. En daar hebben we jou bij nodig! We hebben bij de Bezorgservice in Venray altijd vacatures voor:
✔ Orderverzamelaars
✔ Medewerkers Expeditie
✔ Medewerkers Goederenontvangst

✔ Medewerkers Emballage
✔ Medewerkers Facilities
✔ Medewerkers Transport

✔ Chauffeurs
✔ Bijrijders
✔ Hulpkrachten

Op dit moment hebben we ook meerdere vacatures voor vakantiekrachten en voor Medewerkers Klantenservice.

Wat bieden we?

Interesse?

• prima salaris afhankelijk van je ervaring en de functie die je gaat
vervullen. Voor werken in geconditioneerde ruimtes en/of voor
werken in de avonduren ontvang je bovendien een toeslag;
• je kunt zelf het aantal uren bepalen dat je wilt werken. Vanaf
20 uur, maar voor hulpkrachten is het in overleg mogelijk om
minder uren te werken;
• eerst een tijdelijk contract, dat we omzetten in een vast
contract als we allebei tevreden zijn;
• een reiskostenvergoeding en een goede pensioenregeling;
• elke dag verse koffie, thee en fruit op je werkplek;
• en…10% korting op je eigen aankopen bij Sligro!

Als je meer wilt weten, neem dan contact op met Esther van Rij,
zij kan je alles vertellen over je mogelijkheden.
Je bereikt Esther via evanrij@sligro.nl.
Kijk voor meer informatie ook op logistiekbijsligro.nl
Via deze QR-code vind je onze concrete vacatures in Venray.

Bezorgservice Venray
Newtonstraat 8
5807 GA Oostrum
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15-vragen aan

Jeb Linskens Meerlo
cadeau omdat ik vorig jaar ben
geslaagd voor mijn eindexamen.
Ik heb er echt een leuk weekend van
gemaakt. Ik kreeg echt kippenvel
toen ik in dat stadion zat en de sfeer
meemaakte. Ik zou het zo opnieuw
doen.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Wie is je grote voorbeeld?

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Jeb Linskens
17 jaar
Gilde opleidingen
Roermond
Woonplaats: Meerlo

hebben. Ik merk nu dat ik niet echt
geduld heb als ik ergens op moet
wachten. Ik weet dat ik nog veel
moet wachten in mijn leven, dus dat
zou wel handig zijn om te leren.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Wat deed je als kind het liefst?

Ik zou ooit nog een hele tour willen maken door Europa, om zo
veel mogelijk voetbalwedstrijden
te bezoeken bij veel verschillende
grote clubs. Ik zou de reis graag willen maken met twee van mijn beste
vrienden, waarmee ik vaak samen
voetbal kijk. Met de ene ga ik wekelijks naar PSV, met de andere kijk ik
het vaker samen bij iemand thuis.
Daarom wil ik graag met hen gaan.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou graag meer geduld willen

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

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

Ik ging als kind heel erg graag naar
een pretpark. Ik ging altijd met het
gezin. Als mijn ouders de dag ervoor
zeiden dat we naar een pretpark
gingen, werd ik superdruk en dacht
ik aan niks anders. Nu ga ik ook nog
steeds heel graag naar een pretpark,
maar dat gevoel is wel iets minder
geworden. Ook speelde ik vroeger
heel erg graag met lego en auto’s.
Dat heb ik echt lang gedaan.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik ben in april naar Barcelona gevlogen samen met mijn moeder, als

Ik werk bij Van Leendert in Tienray.
Dat is een kippenboer. Ik doe daar
voornamelijk verzorgen in de stal of
eieren rapen aan de eierband. Ik vind
het leuk om daar te werken, omdat er
altijd wat gebeurt en er is altijd wel
werk. Met mijn salaris spaar ik graag
of ik geef het in het weekend of in de
vakantie uit aan leuke dingen.

Dit advies kwam van pap en mam.
Ze zeiden altijd tegen mij: ‘als je leuke
dingen wilt gaan doen, dan moet je
geld hebben.’ Nadat ze dat tegen mij
zeiden, ben ik snel op zoek gegaan
naar een baantje voor in het weekend
en denk ik best snel aan wat ik met
mijn geld wil doen, dus ook als ik een
grote aankoop moet/kan doen.

Het is niet echt een grote beslissing,
maar wel een belangrijke. Ik voetbal
momenteel in de B2 van SV United.
Ik zou volgend jaar doorstromen naar
de A, maar ik kreeg een aanbod om
bij de senioren in een vriendenteam
te gaan voetballen. Ik heb er een
tijdje over na moeten denken, maar
ik heb de keuze gemaakt om dat wel
te gaan doen.

Naam:
Leeftijd:
School:

Heb je een bijbaantje?

De laatste foto die ik heb genomen
was van een fiets die helemaal onder
het schuim zat. Een vriend van mij
had een bus met witte schuim meegenomen naar de kermis en zat mij
onder te sprayen. Ik heb toen die bus
afgepakt en er een sleutel ingestoken
waardoor die fiets onder de schuim
zat. Ik vond dat hilarisch, maar de
persoon van wie de fiets was vond
het iets minder grappig.

In het weekend zit ik bijna elke
vrijdagavond in de soos in Meerlo
(OJC Merlin). Als het kan, dan ga ik
zaterdagavond ook naar de soos,
maar dat verschilt per weekend wat
iedereen uit onze vriendengroep
doet. Anders zitten wij in de keet.

Ik zou zeggen dat ik heel snel een
voorbeeld neem aan mijn vader.
Ik ga een beetje dezelfde richting op
met mijn studie als hij heeft gedaan.
Daarom hoop ik zijn adviezen en tips
mee te nemen in mijn studie.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik ben een heel open persoon, dus de
meeste mensen die mij goed kennen,
weten bijna alles van mij. Er is niet
echt iets speciaals waar mensen zich
over zouden verbazen.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik heb eigenlijk de laatste paar jaren
niet echt een boek gelezen. De laatste boeken die ik heb gelezen, waren
de boeken van de serie De Grijze
Jager. Ik vond deze boeken toen echt
heel erg leuk en spannend, maar nu
lees ik nooit meer een boek.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?

Mijn beste vriend is Rens. Wij hebben
elkaar op de basisschool in groep 1 al
ontmoet. Dat is zo’n dertien jaar geleden en nu zijn we nog steeds beste
vrienden. Hij kwam vroeger al vaak
bij mij langs en ik ook bij hem. Dat is
nu nog steeds het geval.

Ik zou best wel in de schoenen willen staan van Warface. Dit is een
hardstyle dj. Ik luister bijna alleen
maar dat soort muziek en hij is mijn
favoriete artiest. Ik zou graag willen weten hoe moeilijk het is om
hardstyle-nummers te maken. En ik
zou wel graag een keer beroemd willen zijn.

Heb je een verborgen talent?
Nee, ik heb eigenlijk geen verborgen
talent. Tenminste, niet dat ik weet.

KERSENTUIN JENNISKENS
Crommentuynstraat 50, Meterik

HET IS WEER
KERSENTIJD!

OP
HEERLIJKE ZOETE KERSEN TE KO
AT!
MA
TO
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IN ONZE KERSEN

Kempen creëert

lokale verbinding

Hoi

Column

Pinkpop
Het enthousiasme dat iedere
minuut die ik aftel meer wordt.
Het oneindig dagdromen over
hoe de dag, vrijdag 17 juni,
eruit gaat zien.
Vrijdag 17 juni is het zover.
De 51e editie van Pinkpop in
Landgraaf. Met een veelbelovende
line-up met onder andere
Nightwish, Danny Vera, Twenty
One Pilots, Nothing But Thieves
en absoluut niet te vergeten
Metallica. De adrenaline stroomt
al sinds vrijdag door me heen.
Hoe enthousiast ik ben, is in
geen woorden te beschrijven.
Daar zou ik het hele abc bij
kunnen gebruiken. Het besef,
afgelopen vrijdag, dat over
precies zeven dagen ik één
van de 70.000 bezoekers ben
die het Pinkpopterrein mag
gaan betreden. Trots en enorm
veel vreugde is wat er in mij
naar boven komt wanneer ik
dagdroom over Pinkpop. Dat
70.000 mensen, en ik, daar een
onvergetelijke dag gaan beleven
met artiesten die ik live mag
zien en horen. Ik heb vooral
superveel ongeloof dat het echt
gaat gebeuren. Ik ben natuurlijk
door de corona veel festivals en
optredens misgelopen. En ben
daarom reuze blij, dat ik dit bij
mag gaan wonen. Ondertussen
ben ik al heel YouTube afgegaan
om filmpjes te kijken om al mijn
nieuwsgierigheid een beetje meer
kennis te geven. Weten wat me
te wachten staat. Een dag vol
plezier en gezelligheid om me
heen. Om te genieten van de
voorspelde 30 graden. Lekker in
de zon, met een glaasje Liefmans
erbij. Een potje kaarten op het
grasveld, ondertussen genietend
van aanwezigheid en klanken
van de artiesten. Ik kan niet meer
wachten. Het enthousiasme zit
me zo hoog dat ik ook simpelweg
bijna aan niets anders meer kan
denken. Ik ben dan wel zo’n
persoon die hele dagen kan
dagdromen over hoe die dag
eruit gaat zien. Natuurlijk nooit
het zeker te kunnen weten, maar
dat houd het juist zo spannend.
Mijn nieuwsgierigheid zal ook niet
gestild zijn, tot ik onderweg naar
huis ben. En mijn enthousiasme
zal nog lang erna aanwezig
blijven.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Politie moet meer surveilleren
na sluitingstijd horecagelegenheden
In Tienray is afgelopen weekend een bankje vernield. Dit bankje is hier drie jaar geleden samen met een kunstwerk geplaatst vanuit een initiatief van stichting Naoberzorg KanZ en leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. De vernieling heeft waarschijnlijk plaatsgevonden na
afloop van een festival dat in het dorp plaatsvond. Vandalisme vindt vaak plaats na het uitgaan, is het verstandig om meer te surveilleren op de
tijden dat horeca- en uitgaansgelegenheden sluiten?
Aan de ene kant kan dit erg effectief zijn.
Wanneer de politie na het uitgaan vaker voorbij
komt, is de drempel om vandalisme te plegen
hoger. Gericht surveilleren blijkt een goede manier om overlast en criminaliteit aan te pakken,
omdat de surveillance uitgevoerd wordt op de

‘hotspots’ en ‘hottimes’: de plekken en tijden waar
vaker overlast is. Maar is het aan de andere kant
niet gewoon een kwestie van opvoeding? Ouders
moeten hun kinderen bijbrengen dat je andermans
spullen niet zomaar kapot maakt. Daarnaast heeft
de politie weinig tijd om nog meer te surveilleren

dan er al gedaan wordt. De politie kampt namelijk
al met personeelstekort en moet zich richten op
grotere problemen.
De politie moet meer surveilleren na sluitingstijd
horecagelegenheden. Wat vindt u?

Bespreking poll week 23

Camera’s bij speeltuinen zijn een goed idee
Hang camera’s op bij speeltuinen, zodat een drama zoals dat met Gino van der Straeten, de 9-jarige jongen die afgelopen week tragisch om
het leven kwam door een misdrijf, in het vervolg wellicht voorkomen kan worden. Het is een noodkreet van de entourage rondom Gino, die de
overheid oproept tot actie. Niet iedereen zit er echter op te wachten dat zijn of haar kind wordt gefilmd. Wat weegt er zwaarder?
Veiligheid of privacy?
Het grootste gedeelte van de respondenten is van
mening dat het een goed idee is om camera’s te
plaatsen bij speeltuinen. John Alards geeft aan
een voorstander te zijn van dit idee. “Camera’s
werken niet alleen voor zulke incidenten, maar
(waarschijnlijk) ook tegen vandalisme of vernielingen van eigendommen. Daarbij, wat is privacy
in dit geval? Men gaat ook gewoon shoppen en in
de meeste steden wordt je ook op straat gevolgd

middels camera’s.”
Niet iedereen is van mening dat dit een goede oplossing is. Ton Bukkems geeft aan dat hij van mening is
dat je daar niets mee oplost. “Zoiets als nu in Kerkrade is gebeurd, heeft veel diepere oorzaken”, geeft
hij aan. “Deze hadden op een heel andere manier
opgelost moeten worden in een eerder stadium.”
Jan van de Riet geeft ook aan dat het probleem bij
de bron aangepakt moet worden. “Dan heb je geen

andere oplossingen nodig”, legt hij uit. “Een camera
bij de speeltuin... Dan gaat de persoon de kinderen
toch gewoon twee straten verder op staan te wachten. H
 angen we daar dan ook camera’s?” Annete Custers is het hiermee eens. “Je kunt een individu met
slechte wil niet tegenhouden”, zegt zij. “Misschien
is het beter om het systeem grondig aan te pakken,
(jeugdzorg op de schop. En de straffen moeten veel
zwaarder worden in dit land.”

Ingezonden brief

Stikstof. Als je blijft doen...
Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Voorheen zijn er bij agrariërs, industrie en verkeer grote stappen gemaakt bij de
vermindering van stikstof uitstoot. De laatste jaren is in de intensieve veehouderij weinig vooruitgang meer te ontdekken. Voor alle duidelijkheid; het probleem van de intensieve veehouderij is niet alleen de stikstof, maar ook het klimaatprobleem mede veroorzaakt door deze vorm
van vleesproductie.
Verder is intensieve veehouderij
in geval van voedselschaarste een
bedreiging voor voedselzekerheid.
Van hetzelfde landoppervlak kunnen met plantaardig voedsel vijf
tot tien maal meer mensen worden
gevoed dan via vlees. Het probleem
is dus breder dan alleen ammoniak
en natuur echter ook gezondheid,
overlast en biodiversiteit. Waarom is
er dan al jaren geen vooruitgang
meer? Daar zijn een paar zaken
debet aan. De steeds door de LTO
en LLTB genoemde innovatie was

minder effectief dan voorgespiegeld. Combiwassers wassen stikstof maar voor ongeveer 66 procent
ammoniak uit. Dat innovaties veel
minder doen, net als andere nieuw
genoemde innovaties voor de stallen en het vee, bewijst Universiteit
Wageningen keer op keer. LTO en
sommige politieke partijen weigeren
dit te accepteren. Ze werken echte
maatregelen tegen en geven daardoor de boeren valse hoop. De boer
heeft recht op zekerheid. Zie ook de
visie veehouderij in Horst aan de

Maas. Geen visie, maar een praat- en
remprogramma. Die politiek denkt
de boeren daarmee te helpen, maar
brengt ze juist in de problemen. Geen
zekerheid. Hun eenzijdige kijk mag
ook blijken uit de weerstand tegen
uitkopen/onteigenen van de boeren. Ondanks ruime schadeloosstelling. Horen we dit ook bij onteigening
voor Logistieke blokkendozen, voor
Grandorse, voor Toverland? Alles kan,
zonder veel protest, behalve als de
natuur en het klimaat aan de orde
komen. Bedenk eens hoeveel stikstof

toegevoegd wordt aan de natuur door
Grandorse en Toverland. In feite voor
klimaat en natuur onzinnige projecten
net als aangelegde stikstofbanken.
Het is tijd voor de LTO/LLTB en politieke partijen wakker en volwassen
te worden. Jullie bieden geen toekomst, maar vermoorden met eenzijdig belang die toekomst van onze
kinderen en kleinkinderen. Wordt nu
toch wakker.
Geert Ambrosius
St Jansstraat, Meterik

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.

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

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

LeesVanHees

Column

George Ezra
De Vengaboys roepen dat ze
naar Ibiza gaan, terwijl Ed
Sheeran bezingt hoe hij wil
dansen in de straten van
Barcelona. George Ezra zoekt
op zijn beurt zijn heil in
Boedapest, de Hongaarse
hoofdstad die hij dankbaar als
onderwerp gebruikt in zijn
gelijknamige hit, maar waar hij
zelf naar het schijnt nog nooit
kwam.
Het zijn stuk voor stuk ongetwijfeld
prachtige oorden. Zeker in vakantietijd. Toch kwamen ze afgelopen week niet eens ter sprake, bij
het boeken van een midweekje
weg. Dat heeft alles te maken
met het schouwspel dat zich in
2017 afspeelde op Schiphol, vlak
voor ik samen met mijn vrouw op
een vlucht naar Tenerife stapte.
In de wachtruimte trok een gezin
met jonge kinderen en dezelfde
eindbestemming onze aandacht.
Ze zeulden behalve drie koters, ook
talloze koffers, twee kinderwagens
en een karrenvracht aan speelgoed
met zich mee. Het hoofd van de
pluche giraffe dat uit de achterzak
van moeder piepte, maakte het
schrikbeeld compleet. We waren
het die ochtend al gauw met elkaar
eens: als we ooit kinderen krijgen,
dan maken we het onszelf niet
moeilijker dan nodig.
En dus gaan we over een paar
weken naar Cochem. Een dorp vol
vakwerkhuisjes aan de Moezel in
Duitsland. Ik geef meteen toe: een
stuk minder sexy dan Barcelona,
Ibiza, of Boedapest, maar de kinderen vermaken zich er ongetwijfeld
uitstekend. Het zal ze verder ook
worst wezen waar ze zijn, als er
maar een springkussen en animatieteam is. En ach, het is een cliché,
maar als de kinderen het naar de zin
hebben, dan wij ook. Zelf verheug ik
me in de tussentijd op schnitzels zo
groot als deurmatten en een flinke
pul bier, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ook mooi.
Die verre reizen komen vast wel
weer, zodra onze meisjes wat
ouder zijn. En anders hebben we
de herinneringen en fotoboeken
van eerdere tripjes nog. Die van
rondreizen in Amerika in 2014 en
2018, bijvoorbeeld. Of anders wel
van één van de autotripjes door
Oost-Europa. Daar waar we onder
andere Sziget bezochten. Een festival in Boedapest. Wij wel. Nu jij
weer, George Ezra.
Jelle
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Gemeenteraad HadM @RaadH

vacature in de
ten als wethouder ontstaat er een
Door de benoeming van Roy Bou
nieuw
t door de burgemeester beëdigd als
gemeenteraad. Anita Wagenaar word
raadslid voor de PvdA fractie.

Jeugddebat
Na een coronapauze van twee jaar was de raadszaal op 7 juni weer de arena voor de
jaarlijkse debatwedstrijd tussen het debatteam van het Dendron College en een team
van (burger)raadsleden. Het debat werd met veel enthousiasme gevoerd waarbij de
nodige verrassende argumenten gebruikt werden.
Uiteindelijk werd Maud Alards van het Dendronteam uitgeroepen tot beste debater van de
middag. Van harte gefeliciteerd! Wilt u het jeugddebat terugkijken of de Raadsﬂitz met reacties van deelnemers? Kijk op het YouTubekanaal van de gemeenteraad (raadhadm).

Mogen wij ons even voorstellen?
De nieuwe gemeenteraad van HadM

Hilde Spreeuwenberg
(Perspectief HadM)

Peter Lalieu (VVD)

Rob Driessen (BVNL)

Nathalie Rozendaal-Alkemade
(Perspectief HadM)

Hier ga ik voor:

Hier ga ik voor:

Hier ga ik voor:

Hier ga ik voor:

In de komende raadsperiode wil ik me

Ik ben gepensioneerd politieman en kijk met

Met frisheid en passie hoop ik de burger weer

Goed leven in alle kernen en wijken van

gaan inzetten voor een inclusief beleid.

trots terug op dit mooie en boeiende beroep.

een stem te geven met minder regeltjes en

Horst aan de Maas is belangrijk en staat

Dat betekent dat bij het maken van

De laatste jaren van mijn werkzame leven heb

meer vrijheid. De laatste jaren zien we dat deze

centraal bij alles waar ik mij voor inzet.

elk besluit we ervoor moeten zorgen

ik gewerkt als Coördinator Huiselijk Geweld van

vrijheid steeds verder wordt ingeperkt, vooral

Hierbij hoort een open en eerlijk bestuur.

dat iedereen mee kan doen, en dat

de politie Limburg. Tijdens deze werkzaamhe-

door een overheid die steeds dwingender en

Veel mensen hebben aangegeven geen

niemands perspectief vergeten wordt

den heb ik kunnen vaststellen dat er veel leed

machtiger wordt. Als het gaat om de energietran-

vertrouwen meer te hebben in de (lokale)

in de raadszaal. Ik wil dat politiek

schuilgaat achter de voordeur van vele gezinnen

sitie dan sta ik voor ambitieuze en realistische

politiek en dat kan ik mij voorstellen.

begrijpelijk wordt, in eenvoudige taal,

en mijn motto is daarom al jaren, “als we het

stappen om te voorkomen dat er miljoenen euro’s

Mensen hun vertrouwen laten terugkrijgen

zodat alle inwoners met ons mee

achter de voordeur niet veilig krijgen, lukt ons

verdwijnen in subsidie-slurpende biomassacen-

zal niet makkelijk zijn, maar ik ga hier toch

kunnen denken over hoe hun omgeving

dit op straat ook niet”. Kortom; goede normen

trales en windmolens. Help onze inwoners en

mijn uiterste best voor doen.

en toekomst er uit moet zien.

en waarden zijn belangrijk. Gesteund door een

ondernemers door middel van een tafelgesprek

In onze gemeente hebben wij veel variatie

In het bijzonder vind ik het belangrijk dat

enthousiast VVD-team wil ik mij op een open,

en energiescan bij de verduurzamingsstappen.

in mensen, landschap en natuur. Vanuit

we aandacht hebben voor de problemen

eerlijke en duidelijke wijze, inzetten voor onze

Dit alles voor een schoner milieu én een bespa-

verbinding en met respect voor elkaars

die jongeren op dit moment hebben:

mooie gemeente Horst aan de Maas. De vele

ring op de energierekening. Ik wil dat mensen

mening wil ik samen werken aan wat goed

zoals ﬁnanciële druk, woonproblemen

vrijwilligers, verenigingen en vele anderen die

weer mogen dromen en ambitieus mogen zijn.

is voor alle inwoners en ondernemers.

en hun mentale gezondheid. Ik wil

zich op welke manier dan ook inzetten voor

Succes wordt beloond en wil dat we weer trots

Iedereen moet mee kunnen doen in onze

samen met andere jongeren zoeken

onze gemeenschap en iets betekenen voor onze

kunnen zijn op mensen die hard werken en een

samenleving. Naar mensen luisteren, hen

naar goede oplossingen. We moeten

inwoners wil ik hierbij van harte ondersteunen.

grote bijdrage leveren aan de samenleving. De

serieus nemen, ervoor zorgen dat zij zich

de jongeren in onze gemeente meer

Openbare orde en veiligheid, verkeer, jeugd- en

Nederlandse landbouw is de meest duurzame

gehoord voelen en met elkaar aan echte

perspectief bieden.

ouderenzorg hebben mijn speciale aandacht.

ter wereld. Zeker in Horst aan de Maas moeten

oplossingen (mee)werken staat voor mij

we trots zijn op onze boeren en onze vruchtbare

voorop. Vanuit mijn liefde voor de natuur

gronden koesteren. Een ondernemend en vrij

voel ik een grote verantwoordelijkheid om

Horst aan de Maas, daar ga ik voor!

hier goed voor te zorgen.

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

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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26 juni 2022

Greune Mèrt in de Mèrthal

20 juni t/m 26 juni 2022

Inwoners helpen bij energiebesparing, klimaatverandering en groenere leefstijl.

Van maandag 20 juni tot en met zondag 26 juni hangen er camera’s bij verschillende

Verkeerscamera’s in enkele dorpen
wegen in het oostelijk deel van de gemeente. Met dit verkeersonderzoek krijgen wij

Op zondag 26 juni organiseert de Gemeente

len zijn wanneer het regenwater afgekoppeld

een beter beeld van de verkeersstromen van vrachtverkeer in de dorpen Tienray,

Horst aan de Maas, de Greune Mèrt in en

wordt van het riool. Worden huiseigenaren

Meerlo, Broekhuizen, Lottum, Grubbenvorst en Melderslo.

rondom de Mèrthal in Horst. Inwoners kunnen

geïnformeerd hoe ze aan de slag kunnen met

er tussen 11.00 uur en 17.00 uur terecht om

het aardgasvrij maken van hun woning én hoe

De resultaten geven straks inzicht in de totale hoeveelheid verkeer. Daarnaast is ook duidelijk

zich te laten informeren over energiebesparing,

zij kunnen deelnemen aan een inkoopactie

hoeveel lokaal en doorgaand verkeer er is. Uiteindelijk kunnen wij de verkeersstromen beter

duurzaam vervoer, isolatie, zonnepanelen,

gericht op isolatie van de spouwmuur, vloer

organiseren. Kijk voor meer informatie op onze website onder ‘Nieuws’.

warmtepompen, klimaatadaptatie, regenwater-

en/of bodem. Ook wordt volop ingezet op

opvang, groene tuinen, duurzame voeding én

recycling. Horst aan de Maas is niet voor niets

subsidies! Tijdens de Greune Mèrt presenteren

kampioen afvalscheiding. Én de gemeente

meer dan 50 bedrijven en organisaties zich

laat zien hoe ze omgaan met biodiversiteit!

Wegafsluitingen

met uiteenlopende onderwerpen.

Kortom, Horst aan de Maas gaat groen.

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

Zien, doen en beleven

De Greune Mèrt vindt tegelijk plaats met de

Op de Greune Mèrt krijgen de inwoners infor-

koopzondag van Horst-Centrum. Ook voor

matie over subsidiemogelijkheden vanuit de

kinderen is er in diverse stands iets te beleven!

Hieronder geven we aan om welke weg(en) het gaat. De komende periode is de weg (gedeeltelijk)

overheid voor duurzame aankopen. Maar daar-

Lees hier meer over op onze website:

afgesloten op de volgende locatie(s):

naast nog zoveel meer. Zo laat gemeente Horst

www.horstaandemaas.nl/komt-u-ook-naar-de-

21 februari - 30 september: gedeeltelijke afsluiting Spoorweg (Hegelsom) en Hoebertweg (America)

aan de Maas de inwoners zien wat de voorde-

greune-mert

13 juni -1 juli: Gerard Smuldersstraat - Wouterstraat (America)

Dit betekent dat wegen afgesloten zijn voor het verkeer. Ter plaatse wordt meestal een
omleiding aangegeven.

Op www.horstaandemaas.nl/werk-aan-de-weg lees je meer over de afsluitingen en de omleidingen.

21 juni 2022

Raadsavond en
themasessie subsidie
vrijwilligersorganisaties

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

Op dinsdag 21 juni komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond. Tijdens deze
vergadering wordt de raad ook bijgepraat over de toetsingskaders subsidies.
Raadsavond

voor vrijwilligersinstellingen. Er worden 3

Tijdens de raadsavond komen o.a. aan

mogelijke scenario’s getoond en besproken.

de orde het spreekrecht van de (burger)

Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van

raadsleden en de informatieve behandeling

Meer informatie

van de raadsvoorstellen van de vergadering

Meer informatie leest u op de website

van 12 juli. Kijk voor een volledige agenda

horstaandemaas.nl/raad. De openbare

op horstaandemaas.nl/raad.

vergadering is in de raadzaal van het
gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

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).

Toetsingskaders subsidies

U kunt de vergadering ook live volgen

In een themasessie krijgen de (burger)

via horstaandemaas.nl/raad en de

America

Kronenberg

raadsleden informatie over de laatste stand

facebookpagina van de gemeenteraad

• Hofweg 45 (verlengen beslistermijn)

• Peelstraat 48 (vastgesteld wijzigingsplan)

van zaken rond nieuwe subsidiekaders

(RaadHadM).

Griendtsveen

Lottum

• Helenaveenseweg 54 (verlengen

• Horsterdijk 65 (realiseren

beslistermijn)

Taxus Taxi

Taxusinzameling start in
2023 weer op

schuilgelegenheid)

Grubbenvorst

Melderslo

• Dorpsstraat 12 (kermisactiviteiten)

• Danielweg 50 (plaatsen mantelzorgwoning)

Hegelsom

• Boomsweg ong. (bestemmingsplan)

• Bosstraat ong. (bouwen woning)

Meterik

Horst

• Schadijkerweg 33 (kampeeronthefﬁng)

• Americaanseweg 54 (kapsalon voor honden)

Sevenum

• Venloseweg / Van Douverenstraat (bouwen

• Klassenweg 55 (Bitch festival)

Al 15 jaar zet Stichting Taxus Taxi zich met hart en ziel in voor de strijd tegen kanker. Na veel

appartementen/patiowoningen/verbouwen

Tienray

rekenwerk en overleg heeft de stichting moeten besluiten de inzameling een jaartje over te

villa)

• Spoorstraat 45 (weigering

laten slaan. De kosten voor het inzamelen en verwerken van het snoeisel zijn op dit moment te

• Loevestraat 81 (plaatsen dakkapel)

hoog. Daarbij komt dat de bedrijven die het snoeisel verwerken door Corona om de haverklap

• Schoolstraat 8 (actualiseren vergunning

stil liggen en hierdoor kunnen zij geen nieuw snoeisel aannemen.

vergunningaanvraag plaatsen schutting)
Horst aan de Maas

brandveilig gebruik)

Vertrokken naar onbekende bestemming:

• Doolgaardstraat 3 t/m 3i (wijziging

• Heideweg 7, Grubbenvorst

Strijd tegen kanker

donateurs om een donatie in de vorm van

eerder verleende vergunning bouwen

• Last onder dwangsom Kerkstraat 3d, Horst

Ondanks dat de taxusinzameling in 2023 weer

taxussnoeisel. In 2022 gaat dat helaas niet.

appartementen)

• Woningsluiting Prinses Margrietstraat 10,

zal starten doet het toch pijn een jaar te moeten

Desondanks kan de stichting een donatie

• Helmesstraat 18 (verbouwing woonhuis)

overslaan. De inzameling mag dan één jaartje

harder gebruiken dan ooit. Een donatie kan

• Burgemeester Steeghsstraat - Kassenstraat

overslaan, maar de strijd tegen kanker wordt

gedaan worden via hun website.

onverminderd doorgezet.

Horst

(verlenging beslistermijn)

• Regeling Fractievergoedingen gemeente
Horst aan de Maas 2022

• Waterstraat 22 ( pre-mantelzorgwoning)

• Besluit mandaat, volmacht en

Meer informatie

• Gasthoesplein (Greune Mèrt)

machtiging MGR sociaal domein Limburg-

Uw bijdrage is welkom

Meer informatie vindt u op www.taxustaxi.nl en

• Kasteelse Bossen (jachthondenwedstrijd)

Noord - module 2

Jaarlijks vraagt Stichting Taxus Taxi haar

op www.horstaandemaas.nl.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Al 60.000 keer is onze petitie ondertekend

Topmodel Kim Feenstra, Wybren van Haga en ikzelf kwamen op het
idee om een petitie te starten voor het beter monitoren van zedendelinquenten. De afgelopen jaren hebben er in ons land vreselijke misdrijven plaatsgevonden, niet zelden met heel jonge kinderen.
Maar wie zich in ons land vergrijpt aan een kind, of überhaupt iemand
(seksueel) misbruikt, krijgt vaak een milde straf en is binnen afzienbare tijd weer op vrije voeten. Zonder toezicht.
Dit brengt onze nationale veiligheid
en met name die van onze kinderen, ernstig in gevaar. Het kan niet
zo zijn dat ouders hun kinderen niet
meer de deur uit kunnen laten gaan,

Perspectief Horst aan de Maas

zonder te weten of zij hen nog wel
terug zullen zien. Het recente drama
met de 9-jarige Gino, die vermoord
werd door een man die al eerder
veroordeeld was voor het misbruiken

We willen zo van alles: landbouw,
wonen en ondernemen op een
relatief klein oppervlak. Met het
huidige stikstofbeleid zijn we nog
meer genoodzaakt om op zoek te
gaan naar de juiste balans.

Alles wat we nieuw bouwen moet
niet alleen in dienst staan van de
mens, maar ook van omgeving
en daarmee van de natuur en het
milieu.
Het is belangrijk dat daarbij eco-

Een bedrijf werkt niet alleen, maar
juist samen met andere bedrijven.
Het is de gehele keten die nu onzekerheid tegemoet gaat, bijvoorbeeld
onze campussen voor food en inno-

vatie. De stikstofopgave, zoals deze
wordt aangevlogen, is niet wenselijk.
Wij zien betere mogelijkheden om
boeren te faciliteren, te luisteren en
zo samen te komen tot oplossingen.

nomie niet als enige belangrijke
waarde wordt gezien. Het is zelfs
vaak zo dat een investering in de
ruimtelijke inrichting, waarbij het
belang van de natuur wordt meegenomen, op lange termijn kostenbesparend kan zijn. Met de juiste
inrichting en oog voor de natuur
zijn we beter in staat om onze ecosystemen in stand te houden.
Dat er iets gaat veranderen, staat
als een paal boven water. We moe-

ten onze leefstijl en ondernemingsvormen in goede balans krijgen
met natuur en milieu.
Laten we vooral elkaar het gras
niet voor de voeten wegmaaien,
maar juist samenwerken aan biodiversiteit en een gezond woonen leefklimaat voor mens, dier en
natuur.

Bekijk de opgave breder, niet alleen
boeren stoten stikstof uit. Afgelopen
week was de landelijke VVD-ledendag.
Er werden meerdere moties ingediend rondom de stikstofproblematiek. Felle discussies zoals ik binnen
de VVD gewend ben tussen voor- en
tegenstanders. Een goede discussie is
van belang om een afgewogen keuze
te kunnen maken. In de motie die is
aangenomen hebben we als leden bij
onze Tweede Kamerfractie aangege-

ven dat het anders kan en moet. Juist
om breder te kijken en toekomstperspectief te bieden. Als VVD Horst aan
de Maas zetten wij ons in voor de
agrofoodketen binnen onze gemeente,
maar zeker ook daarbuiten als dat
nodig is. Een provinciaal en landelijk
netwerk is van belang om verschil te
maken. En dat is wat bij lokale partijen
nu net ontbreekt! Dat is het verschil.

moment gecreëerd is. We komen
uit een situatie waarbij onze beken
dichtgroeiden met algen en er geen
leven meer in het water zat, die
tijd zijn we echter al lang voorbij.
Ook rondom de Peel zijn er veel
maatregelen genomen en ze zijn nu
aan de Deurnese kant heel rigoureus
aan het werk om de peelrestanten
nog beter te maken, met overigens
ook weer zorgen voor omwonenden.
Ook in onze gemeente leeft bij de
boeren en de gemeente het besef

dat we maatregelen kunnen treffen.
Naar aanleiding van de geruchten
hadden wij als fractie al geconcludeerd dat je zo niet omgaat met een
hele beroepsgroep en ons mooie
platteland. We hebben het initiatief
genomen om met de CDA-afdelingen
rond de Peel de plannen te bespreken, met als resultaat de opgestelde
verklaring.

Claire de Swart, Burgerraadslid

Yvonne Douven

Kaalslag of toch anders

Na geruchten de afgelopen week werden we vrijdag inderdaad geconfronteerd met het landelijke stikstofplan. Het hele plan werd op een
dramatische manier aangekondigd alsof we geen andere keus hebben,
maar die hebben we wel degelijk. Zelfs als je teruggaat naar de habitatrichtlijn, waar Nederland enorm veel gebieden van heeft aangewezen, liggen daar wel degelijk oplossingen.
Wij hebben in Nederland zelf een
stikstofprobleem gecreëerd door
zoveel gebieden aan te wijzen met
erg zware stikstofnormen. In de
habitatrichtlijn staat echter dat we
de habitats in stand moeten hou-

D66-GroenLinks Horst aan de Maas

den. Er groeit nu al hoogveen in
de Peel, waarom moet er dan zo
rigoureus ingegrepen worden voor
zoveel belastinggeld, een kwestie van keuzes. Zeker gezien de
papieren werkelijkheid die er op dit

Sjaak Jenniskens

Doorpakken zonder valse hoop

In een klein en welvarend land als Nederland ontplooi je al snel teveel activiteiten, de ruimte is immers
beperkt. Hierdoor is de kwaliteit van onze natuur achteruit gehold. De kwaliteit van onze lucht is slecht, ons
water heeft de slechtste kwaliteit van de Europese Unie en het is dramatisch gesteld met onze bodem. Er is
geen balans meer tussen de activiteiten die we op economisch gebied hebben ontplooid ten opzichte van onze
verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezond leefklimaat. We hebben de afgelopen decennia te veel
vertrouwd op vage regelgeving of innovatieve oplossingen. Het komt wel goed, dachten de meesten.
De lucht die we in Horst aan
de Maas inademen, is al jaren
bovengemiddeld vervuild, we
voldoen niet aan eisen van de
Wereldgezondheidsorganisatie.
Diverse onderzoeken van het RIVM

Imke Emons

Het verschil maken

De brief van het kabinet in Den Haag over de stikstofopgave was
direct landelijk nieuws. In onze provincie, maar ook in onze gemeente
raakt dit de agrarische sector flink. Maar zeker ook de midden- en
kleinbedrijven die samenwerken met de agrarische bedrijven.
Denk aan toeleveranciers, afnemers van producten, maar ook aan
transportbedrijven, onderzoek en andere dienstverleners.

CDA Horst aan de Maas

lettend in de gaten gehouden kunnen worden. Onze petitie is op het
moment van schrijven al 60.000 keer
ondertekend. De tijd van wegkijken,
vergelijken, pappen en nathouden,
is voorbij. Wij moeten ervoor zorgen
dat zij veilig kunnen opgroeien. Dat is
in het belang van de kinderen en in
het belang van heel Nederland.

Het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes

Tijdens het verzamelen van nectar zorgt de bij voor de bestuiving
van vele bloemen en planten. Ook van veel gewassen waar wij van
eten. Heel belangrijk dus. Een kleine aanpassing in ons maaibeleid
is niet voldoende om dit ecosysteem in stand te houden en ons
bewustzijn over ecosystemen en biodiversiteit te vergroten.

VVD Horst aan de Maas

van kinderen, is een tekenend voorbeeld van hoe ons rechtssysteem
faalt. Dit kunnen wij van BVNL niet
langer accepteren. Mensen die zich
schuldig maken aan een zedenmisdrijf moeten harder worden gestraft
en bij terugkeer in de samenleving
permanent onder toezicht komen
te staan. Daarnaast pleiten wij voor
een internationale zwarte lijst met
zedendelinquenten, zodat wereldwijd bekend is wat deze mensen op
hun kerfstok hebben en zij nauw-

hebben aangetoond dat de luchtkwaliteit rondom gebieden met intensieve veehouderij zo slecht is, dat het
rechtstreeks gevolgen heeft voor je
longen.
Daarom is stikstof weer in het

als gevolg dat talloze (bouw)activiteiten zijn stopgezet. Eindelijk durft
onze regering door te pakken en
heeft het kabinet harde maatregelen
aangekondigd om de stikstofuitstoot
terug te dringen. Ook in Limburg
moet de uitstoot drastisch omlaag,
nieuws, een probleem dat we inmid- wat ons betreft onvermijdelijk. In ons
hoofdlijnenakkoord hebben wij afgedels alweer drie jaar voor ons uit
sproken de landelijke en provinciale
proberen te schuiven. In 2019 ooraanpak loyaal uit te voeren.
deelde de Raad van State dat de
Een uitdaging die we samen moeten
Nederlandse aanpak om stikstof
terug te dringen niet deugt. Dat heeft aangaan. Het belangrijkste is dat we

de boeren helpen tijdens deze transitie. Te lang hebben we niets gedaan,
waardoor we nu in deze situatie zijn
beland. En hoe moeilijk dit ook is, we
kunnen het niet langer voor ons uit
blijven schuiven. Samenwerking is
cruciaal om de balans te herstellen
en werk te maken van een gezond
leefklimaat.

Fractie

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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Geplukt

Glenn Seelen Grubbenvorst
Hij ontving zaterdag 4 juni nog de ‘Good Gedaon!’, een prijs waarmee hij bedankt werd voor zijn belangeloze inzet voor de Grubbenvorster gemeenschap. Toch is het voor Glenn Seelen niet meer dan normaal om
zich in te zetten voor zijn dorp, waar hij met veel plezier woont en werkt. Deze week wordt de 24-jarige
Grubbenvorstenaar geplukt.

“Ik reisde gewoon op en neer, want
ik heb een fantastisch leven hier
in Grubbenvorst waar genoeg te
doen is. Mijn vriendengroep bestaat
uit dertien man en we zijn allemaal erg betrokken bij het dorp.
Dit loopt uiteen van de scouting tot
het opbouwen van een evenemententerrein. Bij ons in de groep leeft
dat echt.” Volgens Glenn zijn jongeren in Grubbenvorst over het algemeen erg betrokken bij het dorp.
“Daarvoor moet ik wel echt complimenten geven aan het bestuur
van onder andere Stichting Gewoën
Grubbevors”, vertelt hij. “Deze mensen zijn heel erg goed in het betrekken van jongeren. Ze nodigden
ons een aantal jaren geleden uit
om wat te komen drinken en onze
ideeën te bespreken. Zonder die
mensen waren we dit waarschijnlijk
niet gaan doen, je wordt hier echt
gehoord en je mag je eigen visie
geven. Daar wordt vervolgens ook
iets mee gedaan.”

Vrije tijd

om alleen te doen, is schrijven.
“Soms schrijf ik scripts voor de
Maondigmorgecommissie. Daarnaast
schrijf ik liedjes en teksten op
bestaande melodieën en vertaal ik
deze naar het dialect. Dat is geweldig om te doen. Ik hou van diepgang
in woorden en word een beetje moe
van oppervlakkige teksten.”
Een andere grote hobby van Glenn is
koken. “Koken is fantastisch”, lacht
hij. “Vooral het maken van verse
pizza’s. Bloem, gist, water, zout, dat
is top. Ik heb nu zelfs een pizza-oven
geleend van een vriend. Daarnaast
is mijn oma gek op mijn uiensoep
en bak ik wel eens een cake met de
buurkinderen.”
Momenteel woont Glenn nog thuis
bij zijn ouders, samen met zijn
broertje en hondje. “Ik heb een
hele fijne jeugd gehad en heb
het hier goed. Als ik op mezelf ga
wonen, dan blijf ik ook mooi in
Grubbenvorst. Hier ga ik niet meer
weg. Omdat ik geloof dat dit zo’n
mooi dorp is, wil ik me er ook voor
inzetten.”

De weken van Glenn worden dus
vrij makkelijk volgepland, maar
iets waar hij veel plezier uithaalt

Tekst: Floor Velthuizen

Kwaliteit heeft een naam
De prijs kwam voor Glenn als een
grote verrassing. “Mensen kunnen daar anderen voor aandragen, maar ik heb geen idee wie
dit gedaan heeft”, vertelt Glenn.
“Het is wel echt een eer om het
beeldje in ontvangst te mogen
nemen. Bij deze prijs is door
Stichting Gewoën Grubbevors
een geldbedrag beschikbaar
gesteld, dat ik mag uitkeren aan
een stichting, vereniging of project naar keuze. Ik heb gekozen
voor een project om basisschoolkinderen betrokken te krijgen bij
culturele activiteiten, met name
gericht op carnavalsactiviteiten.
Ik hoop dat die kinderen geïnspireerd raken en zich betrokken
blijven voelen bij het dorp, misschien dat zij dan over tien á vijftien jaar wel zelf zo’n beeldje in
ontvangst mogen nemen.”

Actief verenigingsleven
Dat Glenn gekozen heeft voor
een project dat zich richt op
carnavalsactiviteiten komt niet
onverwachts, want hij is een carnavalsvierder in hart en nieren.
Hij zit dan ook in de commissie
van Maondigmorge. “Op carnavalsmaandag komen we met
een groep van driehonderd man
samen om 10.30 uur en dan voeren we een podiumstuk op. Dit is
een gedeelte toneel gecombineerd met satirische video’s.
Daarnaast zijn de grootste dingen
die ik in Grubbenvorst doe de
organisatie van VOLDAAN. festival en de Grubbevôrster Kwis”,

vertelt hij. Ook is Glenn hoofdpiet.
“Daar ben ik voor gevraagd, dat is
echt een eer”, lacht hij. “Als je als
piet wordt gevraagd, dan hoor je
erbij. Dit is superleuk, het mooie
eraan is dat je een toneelstuk speelt
waarvan de belangrijkste mensen
die kijken niet weten dat het een
toneelstuk is. Het is mooi om die
kinderen zo blij te zien.”
Het stopt hier niet, Glenn doet
namelijk nog veel meer binnen
de Grubbenvorster gemeenschap.
Toch besloot hij twee jaar geleden
om het iets rustiger aan te doen.
“Op een gegeven moment was ik
behoorlijk overbelast”, vertelt hij.
“Ik doe graag mee aan de dingen
die ik leuk vind en ga er dan 100
procent voor. Ik werd voor van alles
gevraagd en kon geen nee zeggen,
omdat alles me leuk leek. Dat is
toen behoorlijk fout gegaan. Als je
niet goed bent in nee zeggen, dan
wordt er van alle kanten aan je
getrokken. Ik zei vaak ja, omdat ik
overal van kon leren en dat vind ik
belangrijk. Alles wat ik deed, had te
maken met projectmanagement, dat
is mijn vakgebied.”
In het dagelijks leven heeft Glenn
namelijk een eigen bedrijf waarbij
hij fulltime bezig is met het creëren
van merkidentiteiten en software.
“Dat zijn bijvoorbeeld huisstijlen
en website-applicaties”, legt hij uit.
“We zorgen dat traditionele bedrijven hier in de regio hun diensten
kunnen digitaliseren.”
Op zijn 22e, in de periode net voordat corona begon, merkte Glenn
dat het hem allemaal even te veel

werd. “Op het begin van corona
vond ik het best fijn dat evenementen niet doorgingen en we thuis op
de bank kwamen te zitten”, vertelt hij. “Dat is misschien een hele
egoïstische gedachte, maar in het
begin van het herstel heeft dit mij
wel geholpen. Er waren in één klap
zoveel minder prikkels. Toen ik me
beter ging voelen, vond ik de coronaperiode wel heel zwaar.” Tot op
de dag van vandaag merkt Glenn de
signalen dat hij niet te veel hooi op
zijn vork moet nemen. “Ik ben nog
steeds vaak snel moe en probeer
daar rekening mee te houden. Dit is
iets dat ik op de harde manier heb
moeten leren, maar wat ik nu wel
meeneem in mijn leven.”
Wat Glenn heel erg heeft geholpen
in zijn herstel, is dat hij de afspraak
maakte met zichzelf om in zijn vrije
tijd minder te doen van waar hij
overdag op zijn werk ook mee bezig
is. “Ik deed heel veel PR-/marketing
gerelateerde zaken en dat doe ik nu
niet meer”, geeft hij aan. “Dit heeft
gezorgd voor nieuwe kansen, omdat
ik nu ook heb geleerd om te presenteren en regelmatig op de bühne
sta. Dat leek me altijd al leuk en ik
ga nu meer de creatieve kant op in
het vrijwilligerswerk dat ik doe.”

Betrokkenheid
Omdat hij het zo naar zijn zin heeft
in Grubbenvorst, had Glenn nooit
de behoefte om naar een andere
plek te verhuizen. “Ook niet tijdens mijn studie communicatie- en
informatiewetenschappen aan de
Radboud Universiteit”, vertelt hij.

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

19 juni Vaderdag, verras hem met verse asperges!

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

10%

40%

Hoge kortingen op tuinsets,
buitenpotterie, barbecues
en nog veel meer!
elke
zondag
open

Straelseweg 370, Venlo

70%
50%

www.leurs.nl

077-3216000
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C1 S.V. Lottum kampioen
Weer zijn er kampioenen bij S.V. Lottum gehuldigd. De C1 wist de wedstrijd tegen SVOC’01/United C1 op het
sportpark in Oirlo voor de vele toeschouwers die uit Lottum waren meegekomen te winnen. Hierdoor zijn de
meiden ongeslagen kampioen. In de eerste helft bleef de stand lang 1-1, maar na de rust wisten de Lottumse
meiden de korf prima te vinden en werd er met 7-1 gewonnen waarna een verdiende huldiging volgde.

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.

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

Bezig zijn met gezondheid

Twee KERNgezonde dagen op
De Weisterbeek
Basisschool De Weisterbeek in Horst stond dinsdag 7 en woensdag 8 juni in het teken van het project KERNgezond.
Twee dagen lang waren de leerlingen bezig met gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag.
De eerste dag stond voor de groepen
7/8 een gastles op het programma
in het teken van gezond gedrag,
gecombineerd met een kickboksclinic. De leerlingen maakten samen
een woordenweb rondom dit thema
en bespraken wat zij gezond gedrag
vinden. Daarna volgde een verhaal
waarbij ze een papiertje kreukten
bij elke negatieve opmerking in dit
verhaal. Vervolgens werd hetzelfde

verhaal nogmaals verteld, maar nu
met een positieve insteek. Bij elke
positieve opmerking probeerden ze
het papiertje te ontkreuken. Aan het
einde was het blaadje glad maar bleken de breuklijnen nog zichtbaar. Dit
werd gebruikt als metafoor voor het
feit dat kwetsende opmerkingen wel
degelijk pijn doen en impact hebben, hoe vaak je ook sorry zegt.
Woensdag 8 juni was het de beurt

aan de groepen 1 tot en met 4.
Zij beleefden in de frisse buitenlucht vier verschillende onderdelen, gericht op gezonde voeding en
gezond bewegen. Ze maakten een
eigen fruitspies, renden een stokpaardenrace, voltooiden een minibootcamp en speelden een kegelspel
(groep 1 en 2) of een basketbalspel
(groep 3 en 4).

Ploeg uit Nuth trekt aan het langste eind

Wittenhorst grijpt naast promotie
Wittenhorst nam het zondag 12 juni in de strijd om promotie naar de hoofdklasse op tegen Minor.
Na een zenuwslopende wedstrijd trok de ploeg uit Nuth met 3-4 aan het langste eind. Daarmee is de
promotiedroom van Wittenhorst uit elkaar gespat.
Na het eerste fluitsignaal was
het Wittenhorst dat middels spits
Jeroen Verkennis voor het eerste
gevaar zorgde. Toch was het Minor
dat op voorsprong kwam. Ravi Arts
behandelde de bal niet goed
genoeg en zo was het ineens 0-1.
Lang konden de Zuid-Limburgers
niet genieten van deze meevaller. In de 20e minuut stond Jeroen
Verkennis op de juiste plek en dat
betekende de gelijkmaker.
Na de pauze was het de thuisclub die met een offensief begon.
Dit mondde uit in twee goede
mogelijkheden. Een voorsprong
kon niet uitblijven, zeker niet toen

Jeroen Verkennis kon uitbreken.
Het schot dat volgde was onhoudbaar: 2-1. Even later verzuimde
Wittenhorst om de marge te vergroten, toen een grote kans niet werd
verzilverd. Minor profiteerde snel
hierna van een ongeorganiseerde
achterhoede en zo stond het weer
gelijk: 2-2. Met een boogbal van
een meter of veertig verschalkte
Jeroen Verkennis vervolgens de
doelman, waarmee hij Wittenhorst
weer op voorsprong zette met zijn
derde van de middag: 3-2. Het verschil had wederom op twee kunnen komen, als Jeroen Verkennis
van 11 meter had weten te scoren.

De toegekende pingel werd echter
gemist, waarna Minor alsnog op 3-3
wist te komen. Dat betekende een
verlenging.
Deze uitputtingsslag moest de winnaar opleveren. Zo niet, dan zouden pingels volgen. Uiteindelijk
viel in de 113e minuut de winnende
treffer. Een keihard schot besliste
de wedstrijd in het voordeel van
Minor. Een spannend slot van een
competitie die voor Wittenhorst
ondanks deze nederlaag geslaagd
mag worden genoemd.
Tekst: Piet Nabben
RKsv Wittenhorst
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VVV-Venlo Streetleague in
Mussenbuurt

Paul Verhaegh terug in
Kronenberg

De VVV-Foundation organiseert in samenwerking met Sport aan de Maas de VVV-Venlo Streetleague Horst.
De Streetleague is een wijkgericht programma voor jeugd van 10 tot 18 jaar. Vrijdag 24 juni is de Mussenbuurt
in Horst aan de beurt en nemen drie wijken het tegen elkaar op.

Behalve op voetbal richt de
Streetleague zich op bijzondere ontmoetingen, buurtbijdragen en Fair
Play. Op vrijdag 10 juni vond in de
Norbertuswijk de eerste speelronde
plaats in Horst. Vrijdag 17 juni is In de
Riet aan de beurt en vrijdag 24 juni
gaan de deelnemers uit de drie wijken
tussen 18.30 en 20.30 uur de strijd met

elkaar aan in de Mussenbuurt, en wel
op het veldje bij Jong Nederland aan
de Waterstraat.
Bedoeling van het project is uiteraard
dat jeugd in beweging komt, maar
daarnaast zichzelf inzet binnen de
wijk. De drie wijkcomités zijn betrokken bij de Streetleague en stimuleren
de kinderen om buurtbijdragen uit te

voeren waarmee punten te verdienen
zijn. Voorbeelden van buurtbijdragen
zijn het inzamelen van kleding en
speelgoed voor een goed doel, het
organiseren van een spelletjesmiddag
voor ouderen of kinderen uit de wijk
en het opruimen en schoonmaken van
een school- of buurtplein.

Zwemsters HZPC actief op NK
synchroonzwemmen
Drie zwemsters van zwemclub HZPC namen op zaterdag 11 en zondag 12 juni deel aan het NK synchroonzwemmen in Den Haag. Lynn Houben en Fenne Hendrix behaalden uiteindelijk een fraaie zevende plaats.

Na het uittellen van de punten voor
de vier technische figuren, kregen de
zwemsters zaterdag het nieuws dat ze
ook alle drie hun uitvoering mochten
zwemmen. Bij het NK is het namelijk
zo dat alleen de top 12 per uitvoering
in hun eigen categorie de finale mag
laten zien.
Saar Pouwels viel net buiten de top
12 voor de solo’s categorie AGE II.
Ze mocht echter wel haar dans voor-

zwemmen. Hiermee opende ze de
wedstrijd en gaf ze de jury een goede
warming-up. Voor Lynn Houben en
Fenne Hendrix was het nog even
wachten. Zij mochten namelijk zondag terugkomen om hun uitvoering
in de finale te laten zien. Nadat het
haar strak in de gelatine zat en de
make-up gezet was, was het tijd weer
het water in te gaan. Gekweld door
de zenuwen namen ze nog snel een
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keer de dans door. Daarna konden ze
dan eindelijk hun kunsten laten zien.
Beide dames zetten een superstrakke
dans neer. Opgeteld met de punten
voor de techniek van een dag eerder
werden ze uiteindelijk zevende van
Nederland in de categorie AGE I duetten.

Tekst: HZPC

Paul Verhaegh kende een indrukwekkende voetbalcarrière.
Zaterdag 25 juni is hij weer terug bij de club waar het voor hem
allemaal begon: SV Kronenberg.

Tijdens het jubileumweekend
ter gelegenheid van het 90-jarig
bestaan van de plaatselijke
SV speelt Verhaegh om 17.00 uur
met het team Paul&Friends tegen
het eerste elftal van Kronenberg.
Het team van Verhaegh bestaat uit
zijn jeugdvrienden uit Kronenberg,
maar ook uit vrienden waarmee hij
in de jeugdopleiding van PSV heeft
gespeeld.
Vanaf 20.00 uur is Verhaegh de
hoofdgast in een voetbalcafé in de
feesttent. Maurice Graef, topscoorder aller tijden van VVV en bekend
als presentator, neemt de aanwezigen mee in de voetbalverhalen
van Verhaegh. Ook Albert van der
Weide, oud-aanvoerder van VVV en
voormalig ploeggenoot van onder

andere Johan Derksen en Dick
Advocaat, zit aan de grote tafel.
Tijdens het praatcafé wordt ook
de kennis van het publiek getest
met het spel ‘petje op, petje af’.
Het geheel wordt opgeluisterd door
huisband Sidewinder.
In het weekend van 24 tot en
met 26 juni valt er voor iedereen wat te beleven op sportpark
De Heesbergen. Vrijdagavond
vindt de kampioensreceptie van
Kronenberg 1 plaats met aansluitend een groot feest. Op zaterdagmiddag wordt afgetrapt met de FIFA
Skill Games voor jeugdspelers tot
en met 15 jaar. Zondagmorgen is er
eerst een mixwedstrijd van (oud)
leden en (oud) vrijwilligers en vervolgens ouderwets frühshoppen.
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Ruime winst voor thuisploeg

Onverwachte zege

Wandelvoetballers SV Lottum
poulewinnaar in Meijel
De wandelvoetballers van SV Lottum namen vrijdag 3 juni deel
aan het jubileumtoernooi van RKMSV uit Meijel, dat dit jaar zijn
honderdjarig bestaan viert. Boven ieders verwachting eindigden
de Lottumers als poulewinnaar.
De veertien deelnemende teams
in Meijel waren onderverdeeld in
twee poules. SV Lottum diende
het op te nemen tegen PSV Old
Stars, Melderslo, Heracles Old Stars,
SV Deurne, FC Uden en Merselo All
Stars.
De eerste wedstrijd wonnen de
Lottumse wandelvoetballers
eenvoudig met 6-0 van Uden.
Na een 0-1 achterstand werd vervolgens ook PSV aan de zegekar gebonden: 3-1. Merselo (4-0)
en Melderslo (3-0) waren de
volgende slachtoffers. Daarna

Melderslose korfbalsters
promoveren naar topklasse
De korfbalsters van SV Melderslo 1 hadden zondag 12 juni in de thuiswedstrijd tegen KVC 1 uit Hoogeloon
voldoende aan een gelijkspel om te promoveren naar de topklasse. Al te spannend werd het niet: onder het
toeziend oog van vele supporters won de thuisclub met 19-9.

wachtte de ontmoeting met
directe concurrent SV Deurne.
Dit werd een verbeten duel op
het scherp van de snede, waarin
de punten eerlijk werden gedeeld
(0-0). De laatste tegenstander was
Heracles. In de verwachting dat
Deurne wel van PSV zou winnen,
ging SV Lottum er vanuit dat het
met zeker acht doelpunten verschil
moest winnen. Het bleef evenwel
bij 9-2. Maar verrassend genoeg
bleek Deurne te hebben verloren
van PSV, waardoor SV Lottum als
poulewinnaar eindigde.

Winst leek binnen

HCH Heren 1 sluit seizoen af
met gelijkspel
Voor de hockeymannen van hockeyclub HC Horst stond zondag 12 juni de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. In Wijchen werd de competitie afgesloten met een
3-3 gelijkspel.
Horst begon sterk aan het eerste
kwart en kreeg enkele kansen.
Daarna besloot Wijchen meer
druk te zetten. Dit resulteerde
in een tweetal strafcorners. Die
werden echter niet benut. Vroeg
in het tweede kwart was het
Horst dat op voorsprong kwam
via een rebound uit een strafcorner. Niet veel later scoorde ook
Wijchen uit een corner, gevolgd
door wederom een goal van
Horst. 1-2 was de ruststand.
In het derde kwart maakte HCH

ook nog de 1-3 waardoor de
wedstrijd gespeeld leek. Als
gevolg van enkele groene kaarten en wat onrust in het veld
kon Wijchen twee strafcorners
verzilveren en stond het ineens
gelijk. Beide ploegen kregen
daarna kansen om alsnog te winnen maar door goed keeperswerk bleef het 3-3. Al met al kan
HCH terugkijken op een geslaagd
seizoen.

SV Melderslo begon goed aan de
wedstrijd. Binnen vijf minuten stond
het 3-0. Toen het KVC na een kwartier lukte de korf een keer te vinden,
was het zelfs al 7-0. Daarna werd KVC
wat trefzekerder en SV Melderslo wat
slordiger in de afronding van de kansen. Maar het gat dat SV Melderslo
in de beginfase had geslagen, kon
niet meer zomaar worden gedicht. Bij

rust stond een stand van 10-6 op het
scorebord. Na rust bleef SV Melderslo
de betere ploeg. De scheidsrechter
floot uiteindelijk af bij een stand van
19-9. Daarmee was promotie een feit.
SV Melderslo komt volgend jaar op het
veld uit in de topklasse, het hoogste
niveau binnen het dameskorfbal.
Na de wedstrijd barstte het feest los.
Behalve de promotie van senioren

1 werd ook het kampioenschap van
senioren 3, dat eerder op de dag van
KVC 3 won (11-8), gevierd. Daarnaast
behaalde de B1 zaterdag 11 juni het
kampioenschap door met 7-9 van
Oranje Wit te winnen. De A1 bereikte
na een ware thriller tegen DAKOS A1
(10-11) de kruisfinale voor het NK.
Tekst: SV Melderslo

Tekst: HCH

Jacqueline Hofmans wint Nel Arts
Damestoernooi
Jeu de boulesclub Horst kan terugkijken op een zeer geslaagd Nel Arts Damestoernooi. Zestig dames
namen dinsdag 7 en woensdag 8 juni deel aan de voorrondes. De veertig hoogst geëindigde dames gingen
daarna door naar de finale op zondag 12 juni. Onder perfecte omstandigheden was de eerste plaats weggelegd voor Jacqueline Hofmans uit Horst. Zij werd gevolgd door Riet Vaessen en Mariet Swinkels.
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Melderslo op valreep voorbij Merefeldia: 2-1
Op sportpark De Merel stond zondag 12 juni voor SV Melderslo de eerste ronde van de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse op het programma. De thuisclub wist met hangen en wurgen te winnen van
Merefeldia uit Nederweert. Donderdag 16 juni is SV Langenberg in Brunssum de volgende tegenstander.
Merefeldia legde zondag in de beginfase wat meer energie op de mat. De
eerste Nederweertse kans, na 20 minuten, ging net naast. In de 29e minuut

kwam Luc van Kuijck na goed druk zetten van Teun Peeters in balbezit. Oog in
oog met de Merefeldia-doelman faalde
de spits niet: 1-0. Enkele minuten later

stond het alweer 1-1 na slecht ingrijpen
van de Melderslose defensie.
Melderslo begon de tweede helft
voortvarend. In de 50e minuut tikte

de keeper van Merefeldia een schot
van Bart Verheijen via de lat over. Vijf
minuten later had Dick van de Lisdonk
een goed antwoord op een tegenstoot van Merelfeldia. Na 65 minuten
kreeg Teun Peeters een grote kans,
hij wachtte echter te lang met schieten. Tien minuten voor tijd zag de
scheidsrechter een handsbal in het
strafschopgebied van Merefeldia over
het hoofd. Meteen daarop kreeg Bart
Theeuwen zijn tweede geel, waardoor
Melderslo met tien man verder moest.

Vijf minuten voor het einde stuurde
Bart Verheijen zijn teamgenoot Luc
van Kuijck de diepte in. Zijn schot werd
echter gekeerd door de doelman. In de
laatste minuut werd Bart Verheijen
neergelegd in het strafschopgebied.
De scheidsrechter nam de enige juiste
beslissing en legde de bal ditmaal wel
op de stip. Luc van Kuijck wist wel raad
met dit buitenkansje en schoot de bal
onberispelijk binnen: 2-1.
Tekst: SV Melderslo

Onnodig verlies Meterik
tegen SPV
Meterik en het Vlierdense SPV streden zondag 12 juni onder het
toeziend oog van 275 toeschouwers voor een plaats in de volgende
ronde van de nacompetitie. Meterik toonde zich voetballend de
sterkere, maar het was SPV dat uiteindelijk aan het langste eind
trok en doorgaat naar de volgende ronde.

Korfbalsters Oxalis spelen
afscheidsduel coach gelijk
Oxalis besloot zondag 12 juni het seizoen met een thuiswedstrijd tegen de nummer 3 van de ranglijst: SVOC’01.
Voor beide teams stond er niets meer op het spel in de laatste wedstrijd van Oxalis-coach Johnny Vervoort.

Zoals vaker dit seizoen begon
Meterik goed aan de wedstrijd.
Het kreeg ook kansjes, maar het
vizier stond een viertal keren niet
op scherp. SPV hield de gelederen goed gesloten en kwam er pas
na een half uur via een counter
gevaarlijk uit. Meterik overleefde
vlak voor rust nog een scrimmage.
Toch kwam het alsnog op achterstand toen Sjors van Duurzen
geheel vrijstaand bij de eerste paal
binnen kon koppen: 0-1.
Na de thee ging Meterik op zoek
naar de gelijkmaker. Piet Steeghs
soleerde door de SPV-verdediging
en gaf een assist op Jordi van Rens
die loeihard de 1-1 binnenschoot.
Meterik hield wel een overwicht
maar werd slechts sporadisch

gevaarlijk. De SPV-keeper tikte nog
een inzet van Piet Steeghs naast
en Jordi van Rens leek in kansrijke
positie te komen maar reageerde
niet snel genoeg op een assist.
In de slotfase trok SPV het initiatief naar zich toe. Rens van den
Berg schoot ietwat gelukkig de
1-2 binnen. Meterik probeerde de
gelijkmaker nog te scoren, maar
SPV hield met enig fortuin tot het
laatste fluitsignaal de voorsprong
vast. Ondanks deze teleurstelling
overheerste na de wedstrijd bij de
groenwitten en hun supporters het
goede gevoel over het voorbije
seizoen.

Tekst: RKSV Meterik

BANENMARKT
TECHNIEK

DONDERDAG 30 JUNI

16:00 – 19:00 uur

Werken bij John Deere?
Tijdens onze Banenmarkt Techniek
kun je geheel vrijblijvend kennis
maken met de vacatures binnen
onze productieafdelingen. Tevens
zorgen wij voor een lekker hapje.

De dames van Oxalis speelden een
prima pot en stonden binnen korte tijd
al op een 3-0 voorsprong. Gedurende
de eerste helft kroop SVOC langzaam
dichterbij. Dit resulteerde in een 6-6
ruststand. In de tweede helft nam
eerst SVOC het initiatief, maar de
dames van Oxalis wisten prima kansen te creëren én af te ronden, waardoor ze met twee doelpunten verschil
richting het einde van de wedstrijd
gingen. Met nog zo’n acht minuten
te spelen was er een publiekswissel
voor Jenna Boekesteijn die haar laatste wedstrijd speelde. Dit bracht toch

wat emoties met zich mee. Hierdoor
waren de dames van Oxalis niet meer
helemaal scherp en gaven ze alsnog
de overwinning uit handen. SVOC wist
nog tweemaal te scoren en zo stond er
na het laatste fluitsignaal een gelijkspel op het scorebord: 11-11.
Coach Johnny Vervoort werd in het
bijzijn van zijn partner Wies door zijn
speelsters in het zonnetje gezet en
ook het bestuur bedankte hem voor
zijn steun en inzet voor de gehele
vereniging. Johnny Vervoort was sinds
april 2020 hoofdtrainer/coach van de
senioren van Oxalis. De in Milsbeek

woonachtige Vervoort, die zijn wortels
in België heeft liggen, heeft een lange
en succesvolle trainerscarrière op het
hoogste niveau in het gemengd- (in
België en Nederland) en dameskorfbal
achter de rug. Johnny heeft de mooie
leeftijd van 75 jaar bereikt en besloten van zijn korfbalpensioen te gaan
genieten. Na vele decennia is hiermee
een einde gekomen aan zijn actieve
trainersloopbaan.

Tekst: SV Oxalis

Wie zoeken wij?
- Assemblage Monteurs
- Lassers
- Verfspuiters

Meld je aan!
via HRWZ@JohnDeere.com

Inschrijven kan tot en met 27 juni 2022
(tevens bereikbaar voor al je vragen).

John Deere Fabriek Horst B.V.
Energiestraat 16
5961 PT Horst, Nederland
John Deere heeft ongeveer 75.000 mensen in dienst en is de grootste producent van
landbouwmachines ter wereld. Onze naam staat voor hoge kwaliteit en
betrouwbaarheid. John Deere Fabriek Horst B.V. produceert en ontwikkelt veldspuiten en
Public
heeft ongeveer 200 mensen in dienst.
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Bomvol programma bij 100 jaar rozen
in Lottum

Zomercarnaval

Proclamatie vijftiende
zomerprins(es) Horst
Ook het Zomercarnaval in Horst heeft te lijden gehad onder
corona. Maar na een lange wachttijd wordt zondag 19 juni toch
weer een start gemaakt. Vooruitlopend op het zomercarnavalsfeest op 29 juli vindt vanaf 16.00 uur in de residentie, café
De Beurs, het proclamatiefeest plaats.

Lottum mag zich hét rozendorp van Nederland noemen. Van vrijdagavond 12 tot en met zondag 14 augustus
viert Lottum het Feest van de Roos. Onder het motto ‘100 jaar rozen in Lottum’ is een bomvol programma tot
stand gekomen.
In de vernieuwde tuin van de
Rozenhof gaan vrijwilligers en meesterbloembinders aan het werk om
de prachtigste mozaïeken en creaties
te maken. Voor de inwendige mens
staan diverse foodtrucks klaar, er is
een braderie met workshops en een
gevarieerd entertainmentprogramma
voor jong en oud. Ook aan muziekliefhebbers is gedacht, met overdag
optredens van (joeks)kapellen en
lokale artiesten en op vrijdagavond
Nacho Cheese uit Grubbenvorst en

omgeving. Op zaterdagavond de Dire
Straits tributeband The Str8ts en op
zondagavond de Venlose tex-mex
band Tekiela.
Verder is er een wedstrijd om vakgenoten, zowel profs als junioren,
uit te dagen. Zij strijden om een
heuse rozentrofee. De deelnemers
moeten een drietal verrassingsopdrachten maken. Inschrijving is vrij
en er zijn geen kosten verbonden
aan deze wedstrijd. Aanmelding
voor een van de slechts tien plek-

ken is mogelijk tot 25 juni via
wedstrijd@feestvanderoos.nl
Er zijn twee soorten tickets voor dit evenement. Het terrein op vrijdag geopend
van 19.00 tot 01.00 uur, op zaterdag van
10.00 tot 02.00 uur en op zondag van
10.00 tot 01.00 uur. Tickets zijn vooralsnog alleen online verkrijgbaar via
www.feestvanderoos.nl
Alle kaarten zijn inclusief parkeren en
toiletgebruik. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.

Boekpresentatie Arjen Bakermans
in Sevenum
Eerste programmaonderdeel is het
afscheid van de huidige heerser,
prinses Roos, en haar adjudanten. Prinses Roos wordt opgenomen bij de Aldpreense van het
Zomercarnaval. Omstreeks 18.00 uur

wordt bekend wie de nieuwe prins
of prinses van het zomercarnaval is.
Daarna zal diskjockey Mark de ene
na de andere carnavalsschlager ten
gehore brengen. Ook Thei en Marij
leveren een muzikale bijdrage.
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Boekenuitleen Swapit uit Sevenum organiseert zondag 26 juni een boekpresentatie. Arjan Bakermans vertelt
vanaf 11.00 uur in Atelier De Stal over zijn drijfveren om een boek te schrijven en de weg naar de realisatie
van zijn boek ‘Als een kind wil zwerven’.
In de herfst van 1998 ontsnapt de
schrijver aan de dood, in de bergen
van het Italiaanse Gran Paradiso.
Na zijn herstel stapt hij uit het onderwijs, om als beeldend kunstenaar
te gaan werken. Voorzichtig gaat
hij opnieuw klimmen. Het bergland
ontwikkelt zich van een terrein met
fysieke uitdagingen naar een land-

schap met nieuwe mogelijkheden.
Waarbij één wens rest: van thuis in
Nederland naar het huis in de bergen
lopen, een voettocht van 1.100 kilometer. De tocht verloopt inspirerend totdat een nieuwe crisis hem treft. Weet
hij zich te herpakken en wat levert het
hem uiteindelijk op?
Arjan Bakermans (1959) studeerde aan

de Academie voor Beeldende Vorming
in Tilburg. Naast zijn werk als beeldhouwer en keramist maakt hij bergtochten door de Alpen en Pyreneeën.
‘Als een kind wil zwerven’ is zijn
debuut.
Belangstellenden zijn zondag vanaf
10.45 uur welkom in Atelier De Stal,
Lemmeweg 2d in Sevenum.

Cor Huijs vrijwilliger van het
jaar bij KBO Sevenum
KBO Sevenum kon vrijdag 10 juni eindelijk weer een vrijwilligerslunch organiseren nadat corona lange tijd
roet in het eten had gegooid. Tijdens de drukbezochte lunch in De Wingerd werden 75 KBO-vrijwilligers
bedankt voor hun inzet voor de vereniging in de afgelopen jaren.
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Voorzitter Peter Lalieu benadrukte in
zijn toespraak dat een vereniging als
de KBO alleen kan functioneren dankzij de hulp van al deze vrijwilligers.
Ook de aanwezige burgemeester Ryan
Palmen sprak de aanwezigen toe en
benadrukte het belang en de inzet van
vrijwilligers.

De 92-jarige Cor Huijs uit Sevenum
werd extra in het zonnetje gezet door
de voorzitter. Hij prees Huijs voor
zijn jarenlange trouwe inzet voor de
Sevenumse gemeenschap. Wie kent
hem niet van het Rode Kruis en het
ouderentoneel, maar in het bijzonder van zijn inzet voor KBO-Sevenum,

vroeg hij zich af. Zijn hoge leeftijd weerhoudt Huijs er niet van om
door weer en wind elke maand het
senioren- en infoblad te bezorgen.
Hij doet dit al meer dan dertig jaar.
Burgemeester Palmen overhandigde
Huijs een blijvend aandenken van KBO
Sevenum.
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Blaaskapel en veiling
in De Locht
Blaaskapel De Aaländer Muzikanten uit Bakel verzorgt zondag
19 juni een optreden in de kiosk op het terrein van
Openluchtmuseum De Locht in Melderslo.

Op jacht met het schepnet
De landelijke IVN Slootjesdagen vonden dit jaar voor de achtste keer plaats. IVN de Maasdorpen organiseerde zondagmiddag 12 juni een activiteit voor jong en oud langs de waterkant. Kinderen en hun (groot)
ouders gingen zelf op onderzoek uit, gewapend met schepnet, waterbak en loeppot. Samen met de IVN
Natuurgidsen ontdekten zij welke dieren en planten er in het water leven. / Beeld: Sten Jetten

Uitroepen boerenbruidspaar

Fusiefeest Hegelsomse carnavals
verenigingen
Jeugdcarnaval Hegelsom en carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom gaan fuseren. De twee verenigingen beklinken hun samengaan op vrijdag 24 juni met een Fusiefeest in de kermistent in Hegelsom.
De fusie van de carnavalsverenigingen
staat deze avond uiteraard centraal.
Maar misschien nog wel belangrijker is
het uitroepen van het nieuwe boerenbruidspaar van Hegelsom. Het feest

begint om 20.00 uur als de deuren van
de kermistent opengaan. Daarna volgt
omstreeks 21.00 uur een kort optreden
van de raad van 11. Vervolgens wordt
al snel het nieuwe boerenbruidspaar

bekendgemaakt, geheel in de stijl van
het wilde Westen. Als het paar bekend
is, gaat het dak eraf met de carnavalsband Richtig Spiêt. Het feest is rond
01.00 uur afgelopen.

Diezelfde middag wordt de veilingklok gedemonstreerd. Bezoekers
kunnen deelnemen aan een veiling

van groenten en bloemen ‘uit eigen
tuin’. Voor kinderen zijn er oude
spelen en een museumspeurtocht.

Vriendjesdag ruitervereniging
De Pijts
Ruitervereniging De Pijts uit Grubbenvorst hield zondag 12 juni in
samenwerking met Horse aan de Maas een Vriendjesdag. Bedoeling
van deze dag is de paardensport onder de aandacht te brengen bij
basisschoolkinderen uit Horst aan de Maas en omstreken.
Het werd een mooie dag met dito
opkomst, waar een prima sfeer hing
en zowel op het buitenterrein als
in de overdekte rijhal was er een
gevarieerd programma. Kinderen
en ouders vermaakten zich bij activiteiten zoals hoefijzer schilderen,
stokpaard rijden en paarden borste-

len. Natuurlijk waren er ook ritjes
op door de vereniging geregelde
pony’s en menkarren. Verder waren
er verschillende clinics, onder meer
in western rijden, dressuur, mennen, voltige en coaching.
Tekst: Ruitervereniging De Pijts

Erica Tuinen is een modern hoveniersbedrijf dat zich bezig houdt met de
aanleg en het onderhoud van tuinen bij particulieren en bedrijven.
Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar een:

Meewerkend Voorman Onderhoud

Zomerse boerenbruiloft bij de molen
in Meterik
Meterik stond in het weekend van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni in het teken van ‘Boorebrulluft beej
de Meule’. In een prachtige ambiance bij de molen Eendacht Maakt Macht werd het weekend op vrijdag
afgetrapt met het ‘Vreejgezellefiest’. Op de drukbezochte zondag werd bruidspaar June en Nard, na een
1,5 uur durend toneelspel, in de onecht met elkaar verbonden. Na de bruiloft was het tijd voor de receptie
en groot feest met optredens van Goed Zat en Spik & Span. De organisatie kijkt terug op een geslaagd
evenement met zomerse temperaturen op een unieke locatie.

Functie-eisen:
• werkervaring als hovenier
• leiding kunnen geven aan een
klein team is een pre.
• goede sociale vaardigheden
• in het bezit zijn van een rijbewijs B
(voorkeur BE);
• zowel zelfstandig als in
teamverband kunnen werken.

• afwisselende werkzaamheden
• arbeidsvoorwaarden conform cao
• een goed salaris

Wij bieden:
• een fulltime dienstverband
(37 uur per week);
• een prettige werkomgeving in een
klein team

Het maken van afspraken met de
opdrachtgevers hoort hier ook bij.
Mogelijke doorgroei mogelijkheden
naar het opnemen en calculeren van
de diverse projecten.

Functie-inhoud:
Jouw taken zijn het plannen en
aansturen van een klein team tbv het
onderhoud van particulieren tuinen
en bedrijfsterreinen.

Kortom... wil jij werken in een jong en groeiend bedrijf en lijkt het je een
uitdaging om aanspreekpunt te worden van alles wat te maken heeft met
het onderhoud van particuliere tuinen en bedrijfsterreinen en wil je de
komende jaren wellicht nog verder doorgroeien...
Reageer dan snel en neem contact op met Henry Mulders: 06 - 221 328 70
Nieuwe Peeldijk 7 | 5966 NA America | info@ericatuinen.nl

www.ericatuinen.nl
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Enthousiaste reacties
Muziekvereniging Tienray treedt
op voor arbeidsmigranten
Sinds een aantal jaar zijn ruim tweehonderd arbeidsmigranten
gevestigd op de campus van Sunpower aan de Nehobolaan in
Tienray. De Muziekvereniging Tienray verzorgde hier vrijdag 10 juni
een optreden voor hen.
Met dit optreden wil de muziekvereniging deze dorpsgenoten ook
het gevoel geven erbij te horen.
We spreken immers over arbeidsmigranten maar het zijn ook gewoon
mensen die op z’n tijd plezier willen
maken”, aldus de verenging.
Onder leiding van dirigent Ger
Reijnders bracht de muziekver-

eniging een mengeling van pop-,
musical- en filmmuziek ten gehore
die enthousiast werd ontvangen door het talrijke publiek.
Uiteindelijk namen de gastheren
en -dames het initiatief over en
werden de Tienrayse muzikanten
getrakteerd op traditionele OostEuropese liederen.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

ACTIE: GERANIUMS
NERGENS GOEDKOPER NU € 0,75
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 077-3982922 / 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

Quinty Roeffen nieuwe koningin van De Schutroe
Na een gedwongen pauze van twee jaar door corona kon handboogsportvereniging De Schutroe dit jaar weer
het koningschieten organiseren. Quinty Roeffen werd zondag 12 juni gehuldigd als nieuwe koningin.
ters gingen uiteindelijk door voor een
afkamp. Hieruit kwam Quinty Roeffen
als winnaar tevoorschijn. Zij mag
zich de nieuwe koningin en tevens
beste dame van De Schutroe noe-

Het eerste onderdeel van het programma was het maken van een
nieuwe verenigingsfoto. Vervolgens
was het tijd voor de hoofdschotel: het
koningschieten. De beste acht schut-

men. Andere eretitels waren weggelegd voor Nick Koenen (beste senior),
Ton Jacobs (beste veteraan), Niels
Verheijen (beste jeugd) en Gerwin
Breukers (beste aspirant).

2022-w24

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Keurslagerĳ Crist Coppens 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 19 juni 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 23 juni 2022 bekendgemaakt
op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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Open Dag

Thissenhofje

in Sevenum
9 juli 2022

Onze cliënten en medewerkers van het Thissenhofje in Sevenum
zijn apetrots: zij wonen en werken sinds mei 2021 met veel plezier
in het nieuwe woon-/zorggebouw van Daelzicht. Het gebouw met 24
woningen is prachtig geworden, van binnen en van buiten. Dat laten
wij graag aan u zien tijdens onze Open Dag bij het Thissenhofje!
Komt u ook?
Wanneer en waar?
• Datum: zaterdag 9 juli 2022 van 13.00 tot 17.00 uur
• Locatie: Thissenhofje 2, 5975 TZ in Sevenum
Kijk voor meer informatie over de Open Dag op:
www.daelzicht.nl/opendag-thissenhofje

14
15
16
17

Horizontaal 1. Goud maat. Soort gifgas. Zanggroep. Europese Atoomgemeenschap 2. Oostzuidoost. Vogel.
Afgetobde vrouw. Maand. Geur 3. Bontsoort. Voorzetsel. Vulkanisch gesteente. Kerel. Soort koek. Voedingsstof.
4. Persoonlijk vnw. Patroon. Tegen. Zwemvogel. Toeneming. Waterplant 5. Windjak. Griekse letter. Test. Angstig.
Vlaktemaat 6. Slang. Gesteente. Harde wind. Heden. Afrikaan 7. Doelpunt. Voor het genoemde. Prik. Rust.
Spijskaart 8. Vleesrooster. Welpenleidster. Voeler. Keukengereedschap. Vogelproduct 9. Plan. Vioolbouwer.
Geneesmiddel. Voordat. Ovenkrabber 10. Let wel. Rangtelwoord. Handel. Open ruimte. Maand 11. Kist. Slaapplaats.
Soort. Aantekenboekje. Gemaal 12. Meubel. Modewinkel. Erewacht. Speelruimte. Bedrog 13. Ongeval. Paar.
Delen van de voet. Ontkenning. Pijnlijke nederlaag 14. Meelproduct. Epiloog. Uitgezette lijn. Smalle sloep.
Invorderbaar. Als onder 15. Demonstratie. Weinig vet bevattend. Grondvlak. Kerel. Aankomend. Zachtaardig.
16. Belgische zanger. Toevoer. Hemelgeest. Katoenen stof. Bijbelse figuur 17. Infectieziekte.
Ontspanningsbezigheid. Losse trap. Rijg bolletjes.
Verticaal 1. Leesteken. Bij geen gehoor. Schrijfmiddel. Voegwoord 2. Werelddeel. Windrichting. Lefschopper.
Lidwoord 3. Muziekterm. Liefkozen. Zeer moe 4. Bouwland. Laan. Deel van de voet. Grootmoeder 5. Zwitserse plaats.
Vertering. Komaan! Vrij op naam 6. Schuin toelopend. Zoete lekkernij. Kantoor 7. Scheepstouw. Als voren.
Keukengerei. Behaagziek. Spil 8. Bekoorlijk. Gezicht. Soort hond. Ritmische beweging 9. Urn. Vette vloeistof.
Zoogdier. Vice-president 10. Plant. Oogvocht. Trots. Vermoeid 11. Bijwoord. Heildronk. Schrijflijn. Bijbelse figuur.
12. Werper. Ter attentie. Eetlust. Gebak 13. Omzet. Koperlegering. Vorderaar 14. Rijtuig. Durende vijandschap.
Nummer. Keelziekte 15. Botervat. Boei. Gereedschap. Politieke partij 16. Gewicht. Erkentelijkheid. Ruiterpad. Mist.
17. Open Universiteit. Bamboebeer. Blaastoestel. Sommige 18. Raad eens. Staatsiekleding. Grondsoort. Slot
19. Daar. Baai. Steen. Achter. Eén jarig dier 20. Redding. Mossteppe. Zitplaats 21. Soort. Jeugdpuistjes. Verzoek.
Bedelmonnik 22. Behoeftig. Inspraak. Muziekplaat. Griekse letter 23. Geldelijke uitkering. Soort schaatsen.
Watergeest 24. Voorzetsel. Alarmapparaat. Intiem. Iedere 25. Jodenkoek. Raam. Stuk goed. Vrouwelijk opperwezen.

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 9 juni 2022 was:

Graag tot ziens! Cliënten en medewerkers Thissenhofje Daelzicht

www.daelzicht.nl |

En de winnaar is: Piet Jenniskens uit Kronenberg. Van Harte Gefeliciteerd met een cadeaubon
t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door Lommen Tweewielers in Horst!
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Religie

Gegevens over Oekraïnse oorlog

Medische zorg

Dagboekpresentatie Oekraïense Anna

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 19 juni

Apotheek Maasdorpen

10.30

Grubbenvorst
Zaterdag 18 juni

19.00

Hegelsom
Zondag 19 juni

Elke week schrijft Anna (38) vanuit Kiev over haar persoonlijke emoties en gevoelens rond de gruwelijkheden
van de Oekraïense oorlog. Ze doet dit in uitvoerige mails aan tekstschrijver Bert Heijnen uit Haelen. Zaterdag
18 juni verzorgt Heijnen tijdens de Internationale Dag van de Vluchteling een presentatie over deze aangrijpende dagboekbeschouwingen in ’t Gasthoes in Horst.

Huisartsenpost

09.30

Horst

23

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Zaterdag 18 juni
Zondag 19 juni
Maandag 20 juni
Dinsdag 21 juni
+ aanbidding
Woensdag 22 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni

18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Zaterdag 18 juni

Gebiedsteams

19.15

Meerlo

Donderdag 23 juni
- Biddende moeders

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

09.00
09.30

Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Sevenum

Zondag 19 juni
+ uitstelling
Maandag 20 juni
Dinsdag 21 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni

09.30
14.00
09.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

Zondag 19 juni
Dinsdag 21 juni

Tienray

Woensdag 8 juni

De Schuilplaats
zondag

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

18.00
11.00
11.00
09.00

kerkdienst

Tandarts

Spoedgevallendienst

Heijnen ontvangt sinds het begin van
de Russische invasie elke paar dagen
een mailbrief van Anna. Ze schrijft
daarin openhartig over haar angsten
en tranen, over de grote zorgen over
haar geliefden, over kwetsbaarheid
en dapperheid en over haar rotsVoorstel
logo inVan
vaste vertrouwen
God.Heijster:
De brieven
naar Limburg zijn haar houvast in een
wereld waarin de waanzin regeert. In
de meest recente brief opent ze haar
hart voor de vijand. Ze heeft een hekel

17 t/m 19 juni
Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

09.00
19.00

20 t/m 23 juni

19.00

2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

10.00

IVN De Maasdorpen houdt zondag 19 juni een wandeling in de Elsbeemd in Sevenum. Dit gebied van 65 hectare
is onderdeel van het project Molenbeekdal van Staatsbosbeheer.
Door de Elsbeemd stromen twee
beken. Vanuit het westen komt de
Groote Molenbeek die een aantal
jaren geleden weer meanderend en
ondieper maar breder is gemaakt.
Vanuit het zuiden komt de Elsbeek die
in de Grote Molenbeek uitmondt.
In 2021 hadden 59 vogelsoorten hun

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

06 55 40 80 23

broedgebied in de Elsbeemd, van
winterkoning tot nachtegaal. Verder
komen er veel planten voor die zich
in een natte omgeving thuis voelen,
zoals zwarte els, pluimzegge, waterviolier en holpijp. Verschillende weilanden zijn afgegraven, waardoor een
plasdrasomgeving is ontstaan met een

OPHEFFINGS UITVERKOOP

Sudoku

v.a. woensdag 15 juni t/m vrijdag 1 juli

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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OP DE GEHELE WINKEL VOORRAAD
GELDT ALLES HALVE PRIJS

9
1

6
8
9

5
1

1

5

2

6

Alle stoffen
2,50 euro per meter
3D knipvellen 10 stuks € 1,00
Stickervellen 10 stuks € 1,00

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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Pastoor Jeukenstraat 3
5966 NL America
(077) 464 16 89
henkvheijster@gmail.com

Pastoor Jeuke
5966 NL Ame

tiental poelen.
(077) 464 16 8
De wandeling begint om 10.00 uur.
henkvheijster@
Verzamelpunt is de parkeerplaats
aan de zandweg schuin tegenover
Maasbreeseweg 117 in Sevenum.
Wandelschoenen zijn aan te bevelen.
Het gebied is helaas niet rolstoelvriendelijk.

Voorstel logo Van Heijster Wol & Textiel:

Puzzel

4

Over de verhalen van Anna zegt
Heijnen: “Ze zijn even realistisch als
aangrijpend. Voor haar is dit veel meer
dan louter schrijven. Het is een manier
om een vreselijke oorlog te verwerken.”
De presentatie van Heijnen vindt om
13.30 en 14.30 uur plaats in de theaterVoorstel
vistekaartje
zaal van ’t Gasthoês. Deze
duurt ongeveer twintig minuten en wordt omlijst
met Oekraïense muziek. Heijnen is
voornemens de ervaringen van Anna
te bundelen in een boek.

Wandeling in de Elsbeemd in Sevenum

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

Priesternoodnummer

aan de Russen, schrijft Anna, maar
voelt geen haat.
Op de honderdste dag van de oorlog,
vrijdag 4 juni, hielp Anna een eenzame
buurvrouw op de tiende verdieping die
onlangs haar zoon als oorlogsslachtoffer
had begraven. Ze kocht meel voor haar
en zette het vuilnis buiten. Als dank
kreeg ze verse erwtensoep en pannenkoeken met pruimenjam. De hemel was
voor even stil, er vlogen geen raketten
over.

Op zaterdag 2 juli is er van 15.00 tot
17.00 uur, onder het genot van een hapje
en een drankje, gelegenheid om afscheid
te nemen van 108 jaar Van Heijster.
Voor kledingreparatie kunt u nog altijd
bij ons terecht
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g'woon
tintelfruit
pak 1500 ml
appel bosvruchten
of appel perzik

650 producten voor
een discount-prijs

0,

79

g’woon mix
voor bami
goreng

g’woon cola

pak 67 gram

regular of
zero sugar
fles 1500 ml

0,

0,

77

g’woon
mienestjes
pak 500 gram

0,

99

g’woon
aardappel
partjes
zak 600 gram

0,

74

Jan Linders Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 53
janlinders.nl/sevenum

Melkan
vanillevla
pak 1000 ml

1,

65

g’woon pinda’s
gezouten
zak 250 gram

0,

99

22

g’woon
allesreiniger
citroen of
eucalyptus
fles 1250 ml

0,

99

g’woon
appelstroop

g’woon
beschuit
naturel

pot 450 gram

pak 125 gram

0,

79

0,

39

g’woon
chocolade pinda
gekleurd

g’woon
cornflakes

g’woon
vaatwastabletten
al in one

zak 250 gram

pak 500 gram

pak 40 stuks

1,

1,

06

Jan Linders Horst
Kerkstraat 3D
janlinders.nl/horst

25

Jan Linders Tienray
Boerenovenweg 3
janlinders.nl/tienray

Het voordeel van het zuiden

2,

69

Jan Linders Grubbenvorst
Kloosterstraat 70
janlinders.nl/grubbenvorst

Onder voorbehoud van prijswijzigingen/zetfouten.

Met onze ruim 650 Altijd Voordeligproducten weet je zeker dat je goed
zit: dagelijkse boodschappen voor een
discount-prijs! Elke dag, het hele jaar.
Daar kun je op vertrouwen!

