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Ezelmarkt in Sevenum
In het centrum van Sevenum vond op zondag 29 juli de tweede editie van de Ezelmarkt plaats. Een markt voorzien van een braderie, amusement en muziek.
Ook waren er echte ezels. De bezoekers konden een kleine wandeling maken, of de ezels voeren of aaien.

Aardbeienland stopt

‘Er is meer in het leven dan alleen
aardbeien’
Het Aardbeienland in Horst sluit op 2 september de deuren. Hay Soberjé en zijn zus Joke kijken dan
terug op twintig jaar Aardbeienland. Samen hebben zij dit themapark zien groeien van winkeltje tot een
begrip in de regio.
“Ik ben echt groot geworden
met aardbeien”, vertelt Hay Soberjé.
“Mijn vader was aardbeienteler en ik
hielp al van jongs af aan met plukken. Toen ik veertig jaar geleden de
zaak overnam kreeg ik vaak de vraag
of we de aardbeien ook verkochten
aan mensen op straat die langs kwamen. In eerste instantie wilden we
dit niet doen omdat dat ons alleen

maar van het werk afhield maar later
ben ik een klein winkeltje begonnen
waar we de aardbeien gingen verkopen. Dit winkeltje is het startpunt
geweest van Aardbeienland. We zijn
toen steeds meer spullen gaan verzamelen die met aardbeien te maken
hadden en zijn langzaam uitgegroeid
tot themapark.”
Net zoals ieder ander bedrijf heeft

Aardbeienland veel ups en downs
gekend. “Waar ik vooral heel trots op
ben is dat ik er samen met Joke altijd
weer bovenop ben gekomen”, vertelt
Soberjé. “Joke was altijd verantwoordelijk voor de horeca en de winkel en
ik voor de productie. Ik vond het daarnaast ook heel erg leuk om me bezig
te houden met het creatieve gedeelte
in het park. Zo hebben we altijd goed

samen gewerkt. Ik ben heel trots op
Joke hoe zij altijd alle ballen hoog
heeft kunnen houden en altijd zo hard
gewerkt heeft”, vertelt Soberjé.

Plezier bij de
bezoekers
Mieke Thielen uit Horst heeft
negen jaar lang bij Aardbeienland
gewerkt en vertelt dat zij terug kijkt op
een mooie periode. “Wat het werken
bij Aardbeienland vooral heel mooi
maakte, was het plezier wat je bij

de bezoekers kon zien. Mensen uit
heel Nederland reisden soms jaarlijks naar Horst om weer een kijkje
te komen nemen”, vertelt de oudwerkneemster. “Wij als werknemers
kregen ook altijd de mogelijkheid
om onze talenten te ontwikkelen
en er werd altijd gekeken wat onze
eigenschappen waren. Zo werden we
in de horeca, in de winkel of bij de
plukvelden ingezet, voor iedereen
werd een geschikte plek gezocht.”
Lees verder op pagina 03
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Broekhuizenvorstenaar redt inzittenden
uit brandende auto
“Sommige dingen kun je niet voorspellen. Het overkomt je en je doet
wat je denkt dat je moet doen”, aldus Wilfried van Dijck uit
Broekhuizenvorst. Op maandag 23 juli redde hij twee personen uit een
brandende auto, nadat deze tegen een boom gereden was op de
Ooijenseweg in Blitterswijck.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Fenna Deters,
Lieke Mooren en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo,
Dorothé Gijsen-Verhaeg en
Reggy Hermans
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl

Net nadat het ongeluk rond
17.45 uur was gebeurd, was hij onderweg met de tractor. “We hebben
thuis een melkveebedrijf en ik was
op dat moment bezig om de beregeningshaspel te verplaatsen”, vertelt
Wilfried. “Ik heb het ongeluk niet zien
gebeuren, maar ik kon zien dat het
net gebeurd was en dat er haast bij
geboden was. Het lekte onder de auto
en er kwamen ook vlammen vanuit de
onderkant en de motorkap.” Hij laat
weten dat er 15 meter achter de auto
een man kermend van de pijn lag.
“Hij heeft aan de passagierskant gezeten en is zelf uit de auto g
 ekomen.
Ik ben naar hem toegegaan met de
vraag of er nog meer mensen in de
auto zaten. Het bleek een Poolse man
te zijn, dus dat kon hij mij niet duidelijk maken. We konden van buitenaf
niets in de auto zien, alles was donker
en de airbags waren open geklapt.”
Zonder te weten of er iemand in zat,
maar ook zonder twijfel, maakte hij de
deuren open. Er bleken inderdaad nog
twee mensen in te zitten: op de chauffeursstoel en de plaats daarachter.
“De achterste persoon lag
helemaal tussen de stoelen.
Die hebben we als eerste er uit
gehaald”, vertelt Wilfried, die op
dat moment hulp kreeg van Johan
Frencken uit Broekhuizenvorst.
“Beide inzittenden waren ernstig
gewond, waarbij er eentje een open
beenbreuk had. Nou weet ik dat je bij
een ongeluk gewonde personen het
beste niet kunt verplaatsen, omdat
je niet weet wat er intern allemaal
mis is, maar op dit moment hadden
we geen keus. Deze personen moesten weg van de auto. Ik heb ze eruit

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

3

7

4

6
6

8

1
9

4

1

6

3

4

7

2
5

6

1
7

2

Nieuwe wijkagenten
Er is een aantal nieuwe wijkagenten aan de slag gegaan in het
werkgebied van de politie in Horst aan de Maas. De wijkagenten werken in koppels om op die manier goed op de hoogte te zijn en blijven
van wat er in de wijk speelt. Ze werken daarbij samen met wijkteams.
Het basisteam omvat de
gemeenten Horst aan de Maas
en Peel en Maas en voert de
kerntaken van de politie uit: de
basispolitiezorg. Wijkagenten weten
wat er in hun wijk speelt en welke
kwesties aandacht van de politie
vragen. In Horst aan de Maas Noord
zijn Bram Peuten en Kay Bergens
verantwoordelijk voor de kernen

Volgens de politie hadden
twee bewoners een conflict
waarbij gestoken is. De mannelijke
bewoner raakte hierbij gewond en
is overgebracht naar het ziekenhuis.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

2

gebeurd was, als er minder verkeer
langskomt.”

Horst, Griendtsveen, America,
Hegelsom, Meterik, Melderslo,
Tienray, Swolgen en Meerlo. Luuk
Meevissen en Heddeke Zeegers zijn
aanspreekpunt voor Horst aan de
Maas Zuid: Sevenum, Kronenberg,
Evertsoord, Grubbenvorst, Lottum,
Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Kijk voor meer informatie op
www.politie.nl

In een woning aan de Herstraat in Horst is maandagavond 30 juli
rond 23.00 uur een man neergestoken. De politie heeft een vrouwelijke
verdachte aangehouden.

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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komst in ieder geval heel anders was
als het laat in de avond of ’s nachts

Man neergestoken

Sudoku

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

gehaald, samen met Johan in een
paardendeken gerold en zo ver mogelijk van de auto weer verplaatst.”
Op het moment dat de inzittenden
allebei uit de auto waren, werd er
door omstanders 112 gebeld, waarna
de ambulance, brandweer en traumahelikopter kwam. “Van de auto
was nog maar weinig te herkennen.
Alle drie de personen zijn met een
ambulance weggebracht en ik heb er
verder niets meer van gehoord. Ik zou
wel willen weten hoe het daar nu mee
is.” Wilfried heeft er zelf niks aan over
gehouden en heeft na zijn heldendaad
het leven weer gewoon opgepakt.
“Het is was puur toeval dat ik er bij
uitkwam, ik deed wat nodig was op
dat moment. Ik weet zeker dat de uit-

PUZZEL

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

De boom aan de Ooijenseweg waar de auto tegen aan gereden is

Oplossing vorige week:
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De vrouw is door agenten
aangehouden. Vermoedelijk ligt
de oorzaak voor het steekincident
in de relationele sfeer. De politie
onderzoekt de zaak.

Automobilist
verongelukt
Aan de Eikelenbosserdijk in Melderslo heeft in de nacht van zondag
29 juli op maandag 30 juli rond 01.40 uur een auto-ongeluk plaatsgevonden.
Het betrof een eenzijdig ongeval, waarbij het voertuig van de weg
raakte en tot stilstand kwam tegen
een boom. Hierbij kwam de 20-jarige

bestuurder van het voertuig om het
leven. De toedracht van het ongeluk
wordt onderzocht, zo laat de politie
weten.
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‘Er is meer in het leven dan alleen aardbeien’
de werknemers”, vertelt Soberjé.
“En vergeet niet dat we in 2013 de
grootste aardbeienvlaai ter wereld
hebben laten bakken”, zegt Thielen.
“Die was anderhalve bij anderhalve
meter groot en hebben we toen door
de echtgenote van burgemeester
Van Rooij laten aansnijden op
moederdag.” “Zo hebben we nog veel
meer leuke en mooie herinneringen”,
vertelt Soberjé. “Maar het mooiste
van alles zijn de leuke reacties die
we iedere dag weer krijgen. Laatst
kwam er nog een oudere mevrouw
naar me toegelopen die zei: ‘Hay wat
hebben jullie er toch een paradijsje
van gemaakt hier’. Dat doet me goed
om te horen. Dan kan ik toch wel
dankbaar zijn dat ik dit twintig jaar
lang heb mogen doen.”

Helemaal niets doen
komende periode
Soberjé vertelt dat ze in
die twintig jaar wel vijfduizend
werknemers in dienst hebben gehad.
“Ik heb het altijd getroffen met leuk

personeel, maar er moest ook hard
gewerkt worden.”
Als hoogtepunt van de afgelopen
twintig jaar haalt Soberjé het tienjarig

jubileum aan. “Er stonden toen wel
25 stands op het terrein, er werd
een aardbeienprinses uitgeroepen
en we organiseerden een disco voor

“Toen ik vertelde aan de
werknemers dat we officieel stoppen
met Aardbeienland kregen we
heel veel fijne reacties. Aan de ene
kant vonden ze het enorm jammer
maar tegelijkertijd gunden ze het

ons ook van harte. Ik ben van plan
echt helemaal niks te gaan doen de
komende periode en te genieten
van mijn pensioen”, vertelt Soberjé.
“Vooral alles lekker rustig aan.
Wandelen door het bos en genieten
van mijn vrije tijd. Je zou kunnen
zeggen dat ik twintig jaar lang in
Aardbeienland heb gewoond, vanaf
nu heb ik tijd voor mezelf. Het is goed
geweest. Er is meer in het leven dan
alleen aardbeien.”

Berry productions
Soberjé geeft aan dat het voor
hem ook een vraag is wat er met
Aardbeienland zal gebeuren. “Voor nu
gaat het park dicht en wie weet is
er het volgende seizoen alweer een
nieuwe eigenaar die het park dan
overneemt. Een groep ondernemers
is verenigd in de stichting: ‘berry
productions’. Deze stichting gaat kijken
of er nog een mogelijkheid is om het
themapark een nieuwe bestemming
te geven. Tot 2 september ga ik
nog genieten van de laatste weken
Aardbeienland. Ik kijk in ieder geval
dankbaar terug op een prachtige
periode.”

Boom valt op attractie Toverland
Een boom is zondag 29 juli terechtgekomen op een attractie van attractiepark Toverland in Sevenum.
Daarbij is niemand gewond geraakt. Het park heeft uit voorzorg enkele bomen gekapt.
De boom kwam terecht op
de achtbaan Dwervelwind. “De
boom is omgevallen vanwege de
droogte”, laat een woordvoerster
van het park desgevraagd
weten. “ De boom viel om toen
de achtbaantrein in het station
was. Er zijn dus gelukkig geen

gewonden. De medewerkers hebben
direct geschakeld en de achtbaan
gesloten.” De attractie heeft geen
schade opgelopen en werd in de loop
van dinsdag weer opengesteld. “We
hebben een expert naar alle bomen
in het gebied rond de achtbaan laten
kijken. Er zijn geen andere bomen

die risico lopen om op korte termijn
om te vallen, maar we hebben
toch besloten om preventief een
aantal hoge bomen uit het gebied
te verwijderen. Veiligheid staat
hierbij voorop. Op een maandagen dinsdagochtend zijn de bomen
gerooid.”

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum

#

Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

...nog maar 4 weken ...Aardbeienland
PAK NU JE KANS
BIJ INLEVERING VAN DEZE KORTINGSBON

ONTVANGT U € 2,50 KORTING OP DE NORMALE ENTREEPRIJS

HALLO in Porto

NA BEZOEK AARDBEIENPARK

GELDIG OP 3, 4 EN 5 AUGUSTUS
max 4 pers. niet geldig icm andere acties

#

Vriendinnengroep DRMVH uit Horst gaat al 18 jaar op rij ieder jaar wel wat weekendjes samen
weg. Twee jaar geleden zijn ze begonnen met tripjes naar het buitenland, wat ze wel erg goed
beviel. Dit jaar gingen ze samen naar Porto, waar natuurlijk ook een momentje werd genomen om
met de HALLO op de foto te gaan.

EN GRATIS EEN OVERHEERLIJKE
FRISSE AARDBEIEN SMOOTHIE
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familie

Geboren
24 juli 2018
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Zorgen was je leven, voor iedereen stond je klaar.
Dank voor alles wat je hebt gegeven.
Dank voor hetgeen wij betekende voor elkaar.

Juul
Dochter en zusje van
Leon, Cindy van Rengs
Teun & Lana

Annie Janssen

Speulhofsbaan 12, 5964 NV Meterik

Een warmer en mooier afscheid hadden wij kunnen niet wensen.
Het gemis is enorm, maar alle blijken van medeleven de vele
kaarten, de mooie bloemen, de grote belangstelling bij de
uitvaart zijn voor ons een grote troost. Heel hartelijk dank hiervoor

Geboren

Perry Janssen, Piet en Mien Janssen - Jeucken

Feder
29 juli 2018
Zoon van
Niek en Angelique
van de Pasch - Korstjaans
Mgr. Schravenlaan 17
5973 NH Lottum

Aardbeienplanten, preipl., koolpl.,
beukenhaag, wintergroene-leibomen
14 soorten, vasteplanten, heesters,
hagen, eenjarige fruitbomen/
struiken, palmbomen div maten,
bodembedekkers, hortensias
div soorten. Tel.: 06 30 58 79 98
Email:bleustone@live.nl
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. snijbonen, snoepen soeptomaten, komkommers,
courgette, pepers, frambozen,
pruimen, nectarine, mirabellen enz.
Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Zwarte portemonnee
(met inhoud) verloren in Horst.
In het zijvakje zit een ah bonuskaart
en een gammapasje.
Portomonee verloren op 18 juli.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Tiny Titulaer
✶ 30 maart 1947

Horst

† 30 juli 2018

Horst, Tiny
Luc en Desiree
Gwen, Jill
Rob †
Middelijk 3, 5961 EM Horst
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden

Chris Minten

Lambert is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst waar u vrijdag van
19.30 tot 20.15 uur afscheid van hem kunt nemen.

Het doet ons goed te weten dat hij
door zovelen gewaardeerd werd.
Jo Minten-Litjens
Kinderen en kleinkinderen
Een speciaal woord van dank voor uw bijdrage aan de
Stichting Wensambulance en aan het Seniorenorkest
Horst aan de Maas voor het opluisteren van de afscheidsdienst.

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.
Langs deze weg willen wij onze dank betuigen
voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook
na het overlijden van mijn lieve vrouw, ôs mam en oma,

Mia van Ooijen - Teegelbeckers
Piet van Ooijen
kinderen, kleinkinderen & achter kleinkinderen
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Kantoorruimte in Horst-Centrum
Ideaal voor starters, vanaf 250 euro
per maand, div. afmetingen,
Tel.: 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.

HAN-MARK
ARENDSE

echtgenoot van

Graag willen wij iedereen hartelijk danken voor het medeleven
en grote belangstelling bij het overlijden en afscheid
van mijn lieve man, ózze pap en opa

Geboren

24 juli 2018
Dochter van
Gertjan Roodbeen
& Nicole Kallen
Van Hatzfeldtstraat 8
5864 BR Meerlo

Lambert (Bart) Lemmen

Bedankt!


Jill

Intens verdrietig hebben wij afscheid genomen
van Lam, ozze pap en opa

Twedde Kans Meterik.
Lieve mensen, wij hebben zoveel
nieuwe mooie spullen die een tweede
kans verdienen. Kom snel kijken,
want weg is pech. Elke vrijdag en
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Groetjes Theej en Lia
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a.: ploegen.frees.spitmachine.
weibloter.kipper.messtank.schudder.
hark.maaier.tuinbouwmachines.tractor.
enz. alles aanbieden.
Tel.: 06 19 07 69 59.
Studentenkamer
in Nijmegen te huur m.i.v. 1 augustus
2018 tot 1 augustus 2019.
Tel. 06 17 90 01 09.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Per direct woning te huur
aan de Spoorstraat 68 te Tienray.
Huurprijs 700 euro. Bellen voor meer
informatie na 17.00 uur op
tel.: 06 10 52 93 61.

Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Dag en nacht bereikbaar

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor
Radboud Oncologie Fonds op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Na 13 mooie jaren in Dichterbij hebben we op zaterdag 28 juli
afscheid genomen van onze lieve zus, schoonzus en tante

Dora van de Rijdt
Horst, 23 maart 1936

Venlo, 25 juli 2018

Dora is bijgezet bij broer Jeu op het R.K. Kerkhof in Hegelsom
Familie Van de Rijdt
De zeswekendienst vindt plaats op zondag 16 september
om 9.30 uur in de Parochiekerk St- Hubertus in Hegelsom

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet
kunnen winnen. Dankbaar voor alle jaren die wij met hem
mochten beleven hebben wij met veel verdriet afscheid
moeten nemen van mijn man, broer, zwager en oom

Ger Keizers
~ De Keizer ~
* Sevenum, 22 mei 1959

† Sevenum, 27 juli 2018

echtgenoot van

Kristila Keizers - Chandra
Familie Keizers Familie Chandra
Correspondentieadres:
Venloseweg 4, 5975 PS Sevenum
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 3 augustus
om 11.00 uur in het Yardenhuis van Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo.
Ger is thuis, u kunt afscheid nemen van Ger
op donderdag 2 augustus van 19.00 uur tot 20.00 uur,
De Weel 32 te Sevenum.
In plaats van bloemen liever een donatie
voor KWF-Kankerbestrijding. Collectebussen hiervoor
zullen in het crematorium aanwezig zijn.

T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Geen bezoek aan huis.

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

w w w. b o b n o t e n . n l
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Gevraagd rozenoculeerders
en binders. J Geurts, Lottum,
Tel.: 06 28 12 24 01.
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Got noeïts weg zonder hajje te zegge,
got noeïts weg zonder un kus.
Wie zich bej ut noodlot ner zal motte legge,
kan ut merge nie mer doen, dusss…
Nog volop in het leven, bruisend van energie en nog zoveel
mooie plannen is geheel onverwacht van ons heengegaan
onze lieve zoon, broertje, kleinzoon,
trotse oom en allemansvriend

nieuws 05

Kippen en eenden
dierenweide spoorloos
Machteloos voelen ze zich, de vrijwilligers van de dierenweide in de Kasteelse Bossen in Horst. De afgelopen
maanden zijn enkele tientallen dieren verdwenen en ze hebben geen idee wie of wat er achter zit.

Hube Cleven
Huubke

Bob de bouwer Grote smurf Van boefje naar Boef
Party hardy Kanjer Stoere kel Kleine ruigert
* Venray, 28 december 1997
Venray

† Melderslo, 30 juli 2018

Wilma en Louis

Leuven (BE)

Peter en Marleen

Velserbroek

Jory en Sandra
Bella en Milan

Horst

Juulke en Giel

Correspondentieadres
Berkenstraat 44
5802 DB Venray
Hube ligt in het uitvaartcentrum van DELA, Spurkterdijk 40
in Venray. U kunt persoonlijk afscheid nemen van Hube op
zaterdag 4 augustus van 19.00 uur tot 20.30 uur.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zondag 5 augustus
om 14.00 uur in Hotel Asteria, Maasheseweg 80E in Venray.
Aansluitend zullen we Hube begeleiden naar crematorium
Boschhuizen in Venray, alwaar de familie maandag in
besloten kring afscheid zal nemen.
Voor genodigden is er een herdenkingsfeest om Hube zijn
leven te vieren of onder het genot van een kop koffie na te
praten.
Voorafgaand aan de dienst is er de mogelijkheid om
schriftelijk te condoleren.
Indien u geen persoonlijk bericht heeft ontvangen, gelieve
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Ontzettend geschrokken zijn we van het bericht dat onze medewerker

Hube Cleven

Al vele jaren is de dierenweide
in de Kasteelse Bossen een begrip.
Geiten, eenden, kippen: ze zijn allemaal te vinden in de wei. Maar niet
meer in zulke hoeveelheden als jaren
geleden. “Begin dit jaar verdwenen
er dieren door toedoen van een vos”,
geeft Joop Zanders aan. Hij is aanspreekpunt voor de drie vrijwilligers
die dagelijks de beesten verzorgen.
“We hebben toen een luik in de stal
gemaakt, zodat de dieren ’s avonds
binnen zitten. Daar kan geen vos meer
bij.” Maar wat er nu voor zorgt dat
de dierenpopulatie afneemt, daarvan
hebben ze geen idee. “Het zijn met
name kippen en eenden die verdwij-

nen”, weet Hub Cox, één van de drie
vrijwilligers. “Met de geiten gebeurt
niets.” De dieren zijn tam, zegt hij en
mensen gewend.
Cox is al zo’n 6 jaar vrijwilliger bij
de dierenweide, collega Hay Jeurissen
verzorgt de dieren al ruim 15 jaar.
Om beurten komen ze dagelijks bij de
dierenweide een kijkje nemen. Hub:
“Je merkt het meteen of er iets is
gebeurd, als je aan komt fietsen. We
worden er soms ook op aangesproken,
dat mensen zich afvragen waar de
kippen gebleven zijn.” “We vinden
het heel belangrijk dat kinderen in
contact kunnen komen met dieren,
ze kunnen aaien en voeren”, zegt

Zanders. Jeurissen vult aan: “Het is
zo’n prachtige plek in het bos. Er
komen hier dagelijks veel gezinnen
langs om even naar de dieren te
kijken.” Het plezier is echter wel
een beetje van af, zeggen de twee
vrijwilligers. Jeurissen: “We hopen dat
mensen op gaan letten en als ze iets
zien dat bij ons melden. Ook zou het
fijn als mensen er aan denken hun
hond aan de lijn te houden wanneer
ze bij de dierenwei zijn.” Mochten er
overigens inwoners zijn die kippen of
andere dieren willen schenken, dan
zijn ze van harte welkom. “Maar laat
het dan wel even weten”, zegt Cox.
“Dan kunnen wij ze opvangen.”

door een ongeluk om het leven is gekomen.
Hij was een fijne, betrokken en sociale timmerman met hart voor zijn werk.
Als persoon en als collega zullen we hem gaan missen.
We wensen de familie en vrienden veel sterkte met het verlies van Hube.
Directie en medewerkers Hoexbouw en Hous

Zomer Avond Yoga bij Zentire op
donderdag 9, 16, 23 en 30 augustus
van 19.00-20.00 uur, eerste proefles
gratis. Americaanseweg 107 Meterik.
Inlicht.: jeanne.verdellen@hotmail.
com of tel. 06 46 32 00 39.
Per direct woning te huur
op de Spoorstraat 68 te Tienray.
Voor meer informatie bellen
na 17.00 uur op tel.: 06 10 52 93 61.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Te koop blauwe bessen.
Na tel. afspraak P.Kusters
tel.: 06 17 82 84 19.
Te huur bedrijf/opslagruimte,
voor meer info bel 06 27 21 26 04.
Wespen verwijderen
zonder gebruik van chemisch middel.
Bel voor een afspraak: 06 38 95 75 42.
Rijbewijskeuringen Senioren
Wekelijks B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum
Tel.: 0478 53 17 48.

Zondag 26 augustus 09.30 - 15.30 uur

oldtimerbeurs
VOOR BROMMERS EN ONDERDELEN

Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST
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HALLO in de Verenigde Staten
Het afgelopen schooljaar heeft Maartje Wismans uit Horst de Highschool in Nampa, Verenigde
Staten in de staat Idaho, bezocht. Aan het einde van het schooljaar is haar familie (John, Gert en Stef
Wismans uit Horst en vriendin Chelle Korstjaans uit Meterik) haar op gaan halen in Idaho. Op de foto
staan Gert, Chelle, Maartje en Stef voor de Columbia Highschool in Nampa. Samen met de HALLO.
John was de aangewezen persoon om de foto te maken.
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Horst aan de Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input voor deze twee pagina’s. Deze keer: Jos Schatorjé.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Jos Schatorjé
GEBOORTEDATUM

13-10-1955

Jos Schatorjé (62) is vanaf 1992
directeur-bestuurder van Stichting
Limburgs Museum in Venlo. Hij woont
met zijn echtgenote Riky in Meterik.
“Wij zijn de trotse ouders van twee
prachtige dochters”, aldus Jos. Hij is
verder als bestuurder betrokken bij een
aantal regionale en (inter)nationale
instellingen voor musea en historisch
onderzoek.

WOONPLAATS

Column

Meterik
C.V.

NLD

Directeur Limburgs Museum

Graag is goed!

<<<Jos<<<<<<<<Schatorjé<<<<<<<13-10-1955<<<<<<<<Meterik<<<

GEPLUKT

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Nel
Schatorjé-Keijsers

Deze Horsterse is ondanks haar leeftijd niet van plan om achter de geraniums te gaan
zitten. Elke dag heeft ze wel iets in haar agenda staan of het nu een spelletje kaarten is of
een les gymnastiek en door middel van Facebook houdt ze contact met de kleinkinderen.
Deze week wordt Nel Schatorjé- Keijsers (88) geplukt.
Nel werd geboren als jongste in een gezin
met negen kinderen. “Mijn oudste broer was
20 jaar ouder. Ik heb vroeger veel op de kinderen van mijn broers en zussen gelet en hen in
huis meegeholpen. Mijn ouders hadden allebei
suikerziekte en ik moest hen elke dag insuline
spuiten. Op een gegeven moment is bij mijn
vader een been afgezet. Toen hij in het ziekenhuis lag, ging ik er elke dag om 12.00 uur heen
om hem zijn eten te geven. Hij at alleen als ik
hem het eten gaf.” De ouders van Nel hadden
een aannemersbedrijf en een café aan huis in
de Schoolstraat. “Een van mijn zussen beheerde

HALLO

het café en die vertelde me eens dat je tijdens
de kermis voor 1 gulden, 13 pilsjes kon krijgen.
Dan kun je je nu toch niet meer voorstellen.” Het
gezin had ook zes kostgangers in huis. “Ik ken
mijn moeder alleen met een grote zwarte schort
voor en zwarte pantoffels aan, terwijl ze aan
het koken was, de hele dag door.” Voor Nel had
haar moeder een keer witte sokjes met bolletjes
gebreid. Die mocht ze echter niet naar school
aan. “Nee, je armen en benen moesten in die
tijd helemaal bedekt zijn. Die kousjes mocht ik
alleen op zondag thuis aan.”
Nel was 11 toen de Tweede Wereldoorlog

uitbrak. “We hadden thuis een radio en hoewel
we daar veel naar luisterden, drong het niet echt
tot me door dat er oorlog was. Later moesten
we die radio inleveren en toen heeft vader een
luik op zolder gemaakt, waar we hem in konden
verstoppen.” Het Duitse leger was voortdurend
op zoek naar mannen die ingezet konden worden in Duitsland. Velen besloten dan ook onder
te duiken. “In onze werkplaats was een gat in
de vloer gemaakt waar onder anderen mijn
vader en schoonbroers konden schuilen als de
Duitsers kwamen. Wat waren we bang dat ze
ontdekt zouden worden als die soldaten door het
huis liepen.” Aan het einde van de oorlog werd
Horst enkele keren gebombardeerd. Bij één van
die bombardementen was Nel net op weg naar
Castenray. “Samen met mijn zus ging ik te voet
melk halen. Daar hoorden we dat er bommen
op Horst waren gevallen. We zijn snel naar huis
gegaan, waar moeder ons al buiten stond op te
wachten. Ik kan me ook nog herinneren dat de
toren van de kerk in brand werd geschoten. We
hebben er met z’n allen huilend naar gekeken.”
Na de lagere school ging Nel naar de huishoudschool. “Ik wilde graag verpleegster worden, dat leek me zo’n mooi beroep, maar
doorleren mocht niet. Wel heb ik nog een fijne
keuken-cursus gevolgd en een middenstands
cursus. Hoewel ik de jongste was, werd ik best
vrij gelaten door mijn ouders. Ik zat op korfbal
en tafeltennis. Ik mocht ’s avonds naar de film
met vriendinnen en soms een jongen. We zijn
ook wel eens naar de bioscoop in Blerick gefietst,
daar draaiden ze leukere films. ‘De witte non’
bijvoorbeeld heb ik wel drie keer gezien, zo mooi
vond ik die.”
Op haar 17e leerde Nel Jan Schatorjé
kennen. “Hij woonde op de hoek van de
Americaanseweg. Als hij onderweg was naar
de training bij de voetbalclub, kwam hij bij ons
langs en dan floot hij altijd naar me.” Begin
jaren 50 speelde Jan voor VVV-Venlo, waarmee hij in 1954 meedeed aan de Zilveren Bal.
“Drie weken op rij ging ik met hem mee naar
Rotterdam. Uiteindelijk won VVV het toernooi.”
In 1955 trouwde het stel. Ze woonden eerst een
tijdje in bij Nels moeder en verhuisden uiteindelijk, na een jaar aan de Venrayseweg, naar
de Gebroeders van Doornelaan. “Daar hadden
we een stuk grond gekocht waar we een huis
op hebben gebouwd. In het begin was daar
alleen nog maar een zandweg. Omdat ik graag
wat g
 roter wilde zijn liep ik altijd op hoge hakken. Die kon ik elke week laten repareren bij de

Ouderen herkennen het probleem en jongeren worstelen ermee.
Welke job is geschikt voor mijn
toekomst? Vroeger was die keuze er
niet. De afkomst bepaalde wat je
beroep werd. Niet iedereen beseft
de gunst van studiemogelijkheden.
Mijn vader kreeg slechts een paar
jaartjes middelbare school, maar was
een doorzetter. Zijn winnaarsdrang
bepaalde hoeveel premie hij kreeg als
betaald voetbalspeler. Mijn moeder
ging enkel naar lagere school. Ze was
een meisje en haar toekomst was al
voor haar uitgestippeld (zie: Geplukt).
De generatie die kort na de Tweede
Wereldoorlog werd geboren mocht
daarentegen wél verder leren. Je kon
je eigen toekomst nu mede richting
geven. Menigeen kreeg en greep die
kans aan. Dat gold ook voor mij.
Belangrijk daarbij was de stem van
het hart. Op de lagere en middelbare
school waren geschiedenislessen van
Guus Eggen, Ger Hermkens en pater
Steenkamer bepalend voor een droom
om ‘iets’ met geschiedenis te gaan
doen. Leraarschap leek met een
geschiedenisstudie het meest haalbare
(lees: baan met veel zekerheden).
Maar leraarschap werd het niet.
Geschiedenis kent diverse beroeps
varianten (zie: artikel over archeologie) en die werden pas gaandeweg
ontdekt. Via archeologie en (kunst)
geschiedenis werd het uiteindelijk
werken in een museum (zie:
Vakantietip Gent) en zo bijdragen aan
het geven van betekenis aan onze
samenleving. Vaak heb ik de stem van
mijn hart gevolgd. Als je kunt kiezen
voor een weg die je graag bewandelt,
dan biedt dat vaak goede ontplooiingsmogelijkheden. Pedagogen noemen dat ‘intrinsieke motivatie’: wat je
graag doet, doe je ook vaak goed én
geeft zo geluk: Graag is goed!

schoenmaker”, lacht ze. Jan en Nel kregen samen
vier zoons en één dochter. “Ze zijn allemaal goed
terecht gekomen”, zegt ze trots. De kinderen
hebben weer gezorgd voor negen kleinkinderen.
Ze mag dan misschien op leeftijd zijn, dan
wil nog niet zeggen dat Nel thuis achter de geraniums blijft zitten. Lachend: “Ik hoef geen geraniums. Ik heb de hele week vol zitten. Ik bridge
op maandag en in de winter ook op woensdag, op dinsdag en vrijdag speel ik Amerikaans
jokeren, ik ga naar de gymnastiek en ik drink
één keer in de week koffie bij de Twister. Verder
speel ik regelmatig een spelletje Skip-Bo met
mijn zoon Jos. Ook zit ik op Facebook, vooral voor
de berichten van de kleinkinderen. Zo lang het
kan blijf ik hier zelfstandig wonen.”

02
08

gasthoofdredacteur 07

Vakantietip Gent
Gent bruist, niet alleen tijdens de Gentse feesten. Toen ik met deze stad kennismaakte, waren de feesten nog niet wereldberoemd. Het bezoek aan Gent stond in
1983 in het teken van het leven en werk van kunstschilder Jan van Cleef
(Venlo 1646-Gent 1716), ook aanwezig in de museumverzameling in Venlo. Weken
onderzoek leerden mij Gent kennen én van deze stad te houden. Liefst in gezelschap
met anderen, want in Gent kan het leven goed en plezant zijn. Niet voor niets
schreef Frans Pollux een liefdesverklaring over deze stad in een songtekst voor
Neet oét Lottum.
Als je de geschiedenis van een plaats
ontdekt, kunt je dit verleden ‘aflezen’ in de
openbare ruimte, de straten, pleinen, waterstromen en gebouwen. In de diversiteit aan architectuur weerspiegelt zich een verhaal van groei,
bloei, maar ook van verval. En dat is allemaal in
Gent aanwezig.
In de middeleeuwen ontwikkelde Gent zich
tot de grootste stad der Nederlanden, gelegen
aan Schelde en Leie. Gent was het bestuurscentrum van de graaf van Vlaanderen, die hier zijn
imposante burcht liet bouwen. In de stad kwam
handel op gang en bouwden gilden hun ‘clubhuizen’, zoals aan de Leie. Abdijen, kloosters en
de vele middeleeuwse parochiekerken met hun
torens gericht naar de hemel, bepaalden eeuwenlang het stadssilhouet.
Wie op de Sint-Michielsbrug boven de Leie
staat, met aan de linkerhand de gildehuizen en
aan de rechterhand het Dominicanenklooster
dat nu de universiteit representeert, kijkt uit
over de Nicolaaskerk, het Belfort en de St.
Baafskathedraal. Dan ben je deelgenoot van een
hoogtepunt uit de Europese beschaving en
aanschouw je een stadsbeeld om nooit te

vergeten. Met geweldige kunstschatten binnen handbereik: van werelderfgoed (Lam Gods van de
gebroeders van Eyck) tot plaatselijke
actieve meesters (zoals de Venlose
Jan van Cleef).
Maar het was niet allemaal
pracht en praal in het verleden. De
meeste Gentenaren moesten hard werken,
vooral in de textielnijverheid. Gent was ook een
echte arbeidersstad, met schamele behuizingen
voor de vele armen. Maar ook de cultuurresten
van minderbedeelden zijn interessant als
cultureel erfgoed. Wie vijfendertig jaren geleden door de bouwvallige wijk Patershol liep,
verwachtte elk moment te struikelen over
brokstukken of ratten. Een populatie van studenten en alternatieven vond zijn kot in deze
krottenwijk en door zelfwerkzaamheid kwijnde
de buurt niet weg. Toen culinaire ondernemers
de wijk ontdekten, groeide het spoedig uit tot
een nieuwe en trendy attractie. Dat past uitstekend bij Gent, waar historie en hedendaags
genieten, hand in hand gaan. Kortom, wie van
cultuur wil genieten, moet Gent bezoeken.

Ondergrondse historie van Horst aan de Maas
Xavier van Dijk uit Horst is professioneel archeoloog van beroep. Als prehistoricus onderzoekt hij de geschiedenis van onze regio, samen
met collega-archeologen. ‘De gemeente is verantwoordelijk voor haar eigen geschiedenis.’

In Horst aan de Maas heeft Xavier verschillende archeologische projecten mogen doen,
onder andere in Lottum en Grubbenvorst.
“In Grubbenvorst heb ik een keer 100 meter
Romeinse weg gevonden, dat een klein deel
bleek van de grote Romeinse hoofdweg in die
tijd. Die weg liep van Nijmegen naar Tongeren
en kwam dus ook door Grubbenvorst.” Dat die
Romeinse weg precies op de plek lag waar
Xavier ging graven, was niet geheel toevallig.
“In 1930 is er een archeoloog geweest die heeft
onderzocht dat er daar een Romeinse weg zou

moeten liggen. Jaren later kreeg ik dus de kans
om daar ook echt te gaan graven. Als het dan
lukt om die weg te vinden, is dat natuurlijk fantastisch.”
Afgelopen winter heeft Xavier met een
aantal collega’s in Lottum bij de dijk bodemonderzoek kunnen doen. “De dijk moest verstevigd worden en de fundering werd verbeterd.
Hierdoor konden wij onderzoek doen in de
geulen die gegraven werden hiervoor.” Bij dit
project was Xavier er niet zeker van dat hij succesvol ging zijn. “Omdat het bij de Maas vrij laag

gebied is, ging ik er niet meteen vanuit dat we
daar iets gingen vinden.” Dat bleek anders, toen
Xavier en zijn collega’s onderdelen uit de vroege
middeleeuwen vonden. “Toen we verder gingen graven vonden we een soort ingegraven
schuurtjes, waar vroeger ambachten moeten zijn
uitgevoerd. Naast deze schuurtjes vonden we
ook nog een groter gebouw en een waterput.
Toen hadden we dus het eerste Lottum uit de 5e
eeuw gevonden.” Momenteel is Xavier bezig met
een project bij het atrium van de kerk in Horst.
Daar moet de grafkelder van Willem Vincent

van Wittenhorst liggen. “In 1924 is de grafkelder voor het laatst open geweest. Uit informatie uit die tijd blijkt dat er vijf loden kisten in de
grafkelder moeten liggen en natuurlijk Willem
Vincent van Wittenhorst.” Willem Vincent van
Wittenhorst is verantwoordelijk geweest voor
een deel van de bouw van het kasteel in Horst,
waar nu de kasteelruïne nog van over is. Een
van de voorvaderen van Willem Vincent is ook
erg belangrijk geweest voor Horst. “Jan van den
Oude was deze voorvader. Hij overleed ongeveer 100 jaar voor Willem Vincent. Jan van den
Oude bestuurde in de 16e eeuw heel NoordLimburg vanuit Horst. Dat is iets wat maar weinig mensen weten.” Het mooiste aan het vak
vindt Xavier dat het verleden heel dichtbij komt.
“Als je opgravingen doet waardoor je zaken in
je hand krijgt die belangrijke personen honderden jaren geleden ook vast hadden, dan komen
zowel die personen als die tijd erg dichtbij. Dat
is een overweldigend gevoel.”
Voor de toekomst heeft Xavier nog vele
plannen. “Horst aan de Maas heeft nog zoveel
mooie plekken waar ik ooit zou willen graven,
omdat ik denk dat daar iets in de grond kan zitten. Ook zou ik de gehele Romeinse hoofdweg
in kaart willen brengen. Dan moet ik zowel de
provincie- als de landgrens over, dat wordt een
mooie uitdaging.” De nieuwe Omgevingswet die
in 2021 wordt ingevoerd, waarmee gemeenten
onder andere hun omgevingsbeleid af kunnen
stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen, zal geen impact hebben op dit werkaanbod, verwacht Xavier. “We zullen wel scherper
moeten zijn door bijvoorbeeld dagrapporten
op te maken van de projecten en onderzoeken.
Maar het belangrijkste is hoe de gemeente met
deze wet zal omgaan. De gemeente is verantwoordelijk voor haar eigen geschiedenis. Als wij
mogen blijven onderzoeken dan zal er nog veel
meer indrukwekkende geschiedenis van Horst
aan de Maas opduiken.”
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Rekening houden met elkaar
in het centrum’
Gemeente Horst aan de Maas startte
onlangs de campagne ‘ik fiets 10 in het
centrum’. Zij wil daarmee fietsers bewust
maken op hun snelheid te letten wanneer zij
door het centrum van Horst fietsen en zo
rekening houden met andere weggebruikers.
Een optie zou zijn om het centrum geheel
fietsvrij te maken. Daar is 46 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas het mee
eens. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
In de winkelstraten van Horst mogen
fietsers, behalve tijdens marktdagen en met
de kermis, door het centrum rijden. Gemeente
Horst aan de Maas wil dit wat haar betreft zo
houden. Ze vindt het echter wel belangrijk dat
iedereen, zowel fietser als voetganger, rekening
met elkaar houdt. Daarom de actie ‘ik fiets
10 in het centrum’. Ruim 40 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas geeft aan zich

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
12%
Oneens
42%

Eens
46%

Maak centrum Horst
fietsvrij
te ergeren aan fietsers in het centrum. Volgens
hen zijn het vooral scholieren die zich schuldig

maken aan te hard rijden op de fiets. “Ze
Is het dan beter om van het centrum van
hebben bijna allemaal die telefoons in de hand. Horst een fietsvrije zone te maken? Ja, vindt 46
Daar hebben ze zich op geconcentreerd en het
procent. Zoals in buurtdorp Venray waar dan aan
verdere verkeer (lees: voetgangers) zien ze
beide zijden van de winkelstraten fietsparkeerzoecht niet”, zegt deze persoon. “In een winkelnes zijn aangelegd. Het is namelijk wel belangen wandelgebied horen
rijk dat er voldoende
geen fietsen”, vindt een
stallingsmogelijkheden
‘Prettiger voor
ander. “ Kinderen moet
zijn in de buurt van de
winkelend publiek’
daar rond kunnen lopen.
winkels en horeca. Een
En voor ouderen met een
andere mogelijkheid zou
‘Fietsers horen erbij’
rollator en dergelijke is
zijn om het fietsen in het
het ook fijner als er niet
centrum tussen 09.00 en
‘Gedeeltelijk fietsvrij’
gefietst wordt.” Anderen
18.00 uur te verbieden,
vinden juist dat dat het
suggereert iemand.
centrum voor iedereen is, zowel voetgangers
als fietsers. “Geven en nemen. Voetgangers
TipHorstaandeMaas is een
moeten er ook niet zomaar ervanuit gaan dat
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
ze overal maar mogen lopen”, zegt iemand. “Als aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
iedereen, voetgangers én fietsers, zich aan de
resultaten of aanmelden voor de volgende
regels houdt, valt het best mee”, meent een
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
ander.

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

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.

Ingezonden brief

Coalitie: Succes met het Klimaatakkoord
In de HALLO van 26 juli schrijft Roy Bouten: “Horst aan de Maas heeft
een klimaatakkoord nodig”.
De coalitie onderschrijft de klimaatakkoorden van Parijs en het
bejubelde klimaatakkoord en ontwerp-Klimaatwet van Nederland.
Horst aan de Maas moet zijn
verantwoordelijkheid nemen en
een klimaatakkoord in elkaar frutselen. Het coalitieakkoord van Horst
aan de Maas bevat mooie plannen
en men wil er wel middelen voor
vrijmaken. Maar hoeveel en voor de

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Open: dinsdag
t/m 1
vrijdag
(PER
JULI)10.00 - 17.00
dinsdag
t/m- vrijdag
zaterdag
10.00
16.0010.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

uitvoering van welke plannen is geen
opheldering te vinden. De ambitie is
evenwel grenzeloos: ”Wij kunnen en
willen er als gemeente aan bijdragen
de klimaatverandering tegen te gaan”.
Was dat maar waar. Het is hetzelfde
als zeggen dat je de aardbevingen
onlangs in Zuid-Limburg tegen kunt
gaan. De breuklijnen die schuiven en
spanningen opladen, zijn er nu eenmaal en zullen zich ontladen.

Klimaatveranderingen zijn onderdeel van de geschiedenis van aarde
en mensheid. Er is de Kleine IJstijd.
Die begon in 1540 en duurde tot
ongeveer 1820. Het jaar 1540 draagt
de naam ‘Grote Zonnejaar’: zeven
aaneengesloten maanden van zon,
hitte en droogte. Is die zomer van
1540 misschien de langste, warmste
en droogste zomer ooit? Weliswaar
niet gemeten à la het KNMI, maar
wel opgeschreven in kronieken, van
Maastricht en Horst, als menselijke
ervaringen.

Uit de kroniek van Horst van 1684:
De zomer is heel droog en heet. “Bijna
al het water is opgedroogd, de aarde
zodanig verhit dat er niets groeit.
Wouden en bossen raken in brand met
onbeschrijfelijke schade. Turf en heidevelden branden tot wel 8 of 9 voet
diep. De lucht leek in brand te staan;
de zon kleurde bloedrood; het land zo
overdekt met stank, rook en dampen
dat de mensen vol angst hun huizen
ontvluchtten. Veel mensen en vee
verbrandden. Vele honderden buurtschappen werden jammerlijk in de as

gelegd.” Het is altijd al zo geweest:
het klimaat is geen constante.
Warmere en koudere perioden blijken elkaar af te wisselen. De aarde is
er nog steeds.
Wat kan de mens nog wel doen?
Hitte en droogte hebben we niet in
de hand. Voorkomen van gevolgschade? Een Horster hitteplan tegen
een explosie van sterfgevallen bij
ouderen.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

Problemen met
uw kunstgebit?

OPRUIMINGSFINALE!
DAMES EN HEREN
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Bespreking poll week 29

Bedrijven horen maatregelen te nemen bij een hittegolf
Een zeer ruime meerderheid van 89 procent is het er over eens dat bedrijven maatregelen horen te nemen bij een hittegolf. Van een hittegolf is volgens het KNMI sprake als er vijf zomerse dagen zijn waarbij de temperatuur
boven de 25 graden uitkomt, waarvan drie dagen warmer zijn dan 30 graden.
En dat is in Nederland toch al een tijdje het geval. Ook al zijn de zomervakanties in volle gang, er blijft een groep van mensen die moeten werken. Met
een hittegolf werken is voor sommige mensen een straf. Mensen die binnen
werken op plekken waar geen airco aanwezig is of mensen die juist buiten
werken waar de hele dag amper schaduw te vinden is. Werk moet ook dragelijk blijven en boven een bepaalde temperatuur is het onverantwoord om

te werken. Het gaat ook ten koste van de productiviteit, dus zodoende hoort
een bedrijf zelf maatregelen te treffen. Dit zag je ook terug in onze gemeente.
Afval werd op een ander tijdstip opgehaald omdat het voor de werknemers
niet meer uit te houden was rondom de vuilniswagen. Een kleine 11 procent
is van mening dat die verantwoordelijkheid niet bij het bedrijf ligt. Wie betaalt
deze aanpassingen en maatregelen? Veel bedrijven kunnen hun werknemers geen extra dag missen. Ook een maatregel als een tropenrooster kan bij
bepaalde bedrijven voor problemen zorgen. Bij bepaalde beroepen horen nu
eenmaal bepaalde risico’s en een warme periode zou je een risico van het vak
kunnen noemen, is deze kleine minderheid van mening.

Postzegels horen juist goedkoper
te worden eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
De Autoriteit Consument & Markt maakte onlangs bekend dat PostNL de
tarieven voor postzegels in 2019 met 14,2 procent mag verhogen. De afgelopen
jaren had PostNL een speelruimte van ongeveer 8 procent om de tarieven te
verhogen en maakte daar ook bijna volledig gebruik van. Op het moment kost
een postzegel 83 eurocent, terwijl deze in 2012 nog 50 eurocent koste. Als reden
hiervoor wordt genoemd het teruglopende aantal brieven dat verstuurd wordt.
Tegenwoordig zijn dat nog acht miljoen brieven tegenover 20 miljoen tien jaar
geleden. Naarmate dit aantal lager wordt, mogen de tarieven hoger zijn. Klinkt
logisch, want tegenwoordig zijn er gemakkelijkere manieren zoals e-mails. Wie
verstuurt er tegenwoordig nog daadwerkelijk een brief? Met de verzending van
brieven wordt iets in stand gehouden dat eigenlijk niet meer van deze tijd is. Die

kosten moeten ergens van betaald worden en op deze manier draagt de eindgebruiker ook zijn steentje bij. Aan de andere kant wordt het daardoor steeds
minder aantrekkelijk om een brief of een kaartje te sturen. Het zou jammer zijn
als brieven en postbodes helemaal uit het straatbeeld verdwijnen. Door postzegels goedkoper te maken kun je dit in stand houden. Handgeschreven brieven en kaarten zijn eigenlijk net dat laatste beetje persoonlijke contact wat we
nog over hebben in een tijd waar alles digitaal is. Dat hoeft ook niet elke week
te zijn, maar een handgeschreven kaart voor een verjaardag doet toch net iets
meer dan een birthday e-card of een appje. Het is die extra lading attentie die
hiermee gepaard gaat, waarmee we ons toch verbonden met elkaar voelen.
Postzegels horen juist goedkoper te worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 30) > In de zomervakantie horen geen beeldschermen thuis > eens 40% oneens 60%
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.

Ingezonden brief

Klimaatkansen voor Horst aan de Maas
Horst aan de Maas heeft goede kansen positief bij te dragen aan
klimaatbeheersing. Dat kan onder andere door bosbouw en het telen
van ander gewas, blijvend CO2 vasthoudend die tijdens de groei wordt
gebonden. Boomkwekerijen kunnen soorten kweken die veel CO2 binden. Bomen planten, soms gespreid in weilanden en doordacht gestructureerd , zonder het landschap te vernielen, bij de akkerbouw en in
toenemende mate in de dorpen.
Legio voordelen: bloei van
een bedrijfstak, een blijvend
vastleggen van CO2, productie van
constructiemateriaal (hout) dat veel
milieuvriendelijker is dan de bij de
productie energievretende stenen
en cementindustrie. Bovendien goed
isoleerbare huizen en goedkoper
op te zetten huizen met kansen
voor ‘doe het zelf’-activiteiten. Maar

naast bomen zijn er meer kansen,
zoals bijvoorbeeld de pas in het
nieuws gekomen hennep teelt voor
de productie van bijvoorbeeld touw.
Ook hiermee wordt CO2 gebonden en
blijvend (voor vele tientallen jaren)
vastgehouden. Veel bijkomende
voordelen van bomen en groen
zijn de koeling van de dorpen, de
betere opvang van regenwater en

betere grasgroei in de schaduw in
droge perioden, gunstig voor het
vee. Nu nog wordt gedacht aan het
gebruiken van hout als biomassa om
het klimaatprobleem aan te pakken.
Een drogredenering. De gedachte is
dat het hout eerst CO2 heeft gevangen
en vervolgens weer met energie
evenveel CO2 oplevert. CO2-neutraal
wordt dan gezegd. Zeker, in een
cirkelgang van vijftig tot honderd jaar,
net zoals overigens fossiele brandstof,
maar dan in de cirkel van een miljoen
jaar. Dit staat echter haaks op wat we
de komende twintig tot dertig jaar
moeten realiseren, namelijk niet CO2neutraal werken, maar CO2 vastleggen.
Bossen moeten blijven staan en CO2

binden. Geen agrarische activiteiten
voor biodiesel,met diezelfde korte
gesubsidieerde cirkelgang, maar
agrarische activiteiten die materialen
leveren die CO2 blijvend vasthouden.
De gemeente kan de kansen
onderzoeken. Hoe kan composteren
bijdragen, moet er een rem komen
op het kappen van volwassen
bomen, mogen gemeentelijke
bomen alleen gebruikt worden
voor constructiehout en wordt de
open haard ontmoedigd. Met wat
innovatief denken kan onze
gemeente groei zelfs echt koppelen
aan gezondheid.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

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

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Zwemmen
Deze vakantie kwam het
er dan toch van: ik zou gaan
zwemmen. De laatste keer dat
ik in het zwembad dook was
minstens 20 jaar geleden.
Maar onlangs was ik in
Zweden. En in dat land
struikel je over, of beter
gezegd in, de meren en de zee
was op de plek waar wij
verbleven op steenworp
afstand. Dus dan is er bijna
geen geldig excuus mogelijk.
Want ik kan wel zwemmen.
Op mijn zesde maakte ik onder
groot protest elke week de gang
naar het zwembad. Later kwam
daar zelfs nog schoolzwemmen
bij. Diploma’s A en B, verder
ben ik echter niet gekomen.
Onder een mat doorzwemmen
was toch een brug te ver en
ach, ik blijf wel drijven en met
de schoolslag kom je ook een
heel eind. Een badpak was dan
ook niet in mijn kledingkast te
vinden, laat staan een bikini.
Zonnebaden daar doe ik
namelijk ook niet aan.
Mijn schoonzusje in Zweden had
echter bedacht dat we tijdens
de vakantie het eiland Ven
zouden bezoeken. Daar was, na
een survivaltocht door struiken
en hoog gras, een privéstrandje.
Ideaal voor mensen die in het
water willen poedelen, zonder
al te veel pottenkijkers.
Zo gezegd zo gedaan. Daags
ervoor nog in een Zweedse
lingeriezaak om vijf voor zes
een badpak gepast en gekocht
en hup! met de veerboot naar
Ven. Mooi eiland, zeker de
moeite waard. En na die
survivaltocht was daar dan het
moment suprême. Tenminste,
als ik het badpak meegenomen
had. Dat lag echter nog netjes
ingepakt in het appartement.
Maar ja, pootjebaden in je korte
broek is toch ook een soort van
zwemmen?
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aan
Louka Muijsers

Hitteplan
Het zal niemand ontgaan
zijn dat het de afgelopen
weken warm is. Ontzettend
warm. Ik ben vast niet de
enige die amper kan functioneren in deze hitte. Constant
zweet ik me kapot en bij de
kleinste inspanning die ik
lever moet ik weer een kwartier bijkomen bij de ventilator.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Louka Muijsers
13 jaar
Melderslo
Dendron College

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik voor de superkracht teleporteren gaan. Als je dit kan, kun je
heel snel overal heen. Als iemand je
bijvoorbeeld nodig heeft, kun je heel
snel er voor diegene zijn.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Het lijkt me heel leuk om een wereldreis maken. Vooral andere culturen
en landen bekijken lijkt me interessant en leuk. Ik zou dan sowieso naar
Amerika en Afrika gaan. Wel zou ik
deze reis samen met iemand willen
maken, met een vriendin bijvoorbeeld.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Dan denk ik de Loom-bandjes. Deze
bandjes vond ik vroeger echt geweldig, maar nu vind ik ze verschrikkelijk.
Samen met mijn vriendinnen maakten ik armbandjes. Dit deed ik veel op
school.

Wat zou je nooit weggooien?
Foto’s en fotoalbums zou ik nooit weggooien. Ik vind het heel leuk om in
fotoalbums te kijken: het zijn leuke
herinneringen voor later.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In de film ’17 Again’ zou ik graag willen spelen. Ik vind deze film leuk en
grappig. Ook speelt Zac Efron in deze
film, wat het alleen nog maar leuker
maakt. Ik vind Zac niet alleen knap,
maar ook een goede acteur. Daarom
zou ik graag met hem in een film willen spelen.
Als je in een ander land of een
andere cultuur geboren zou kunnen
zijn, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik in Spanje geboren willen
zijn. We gaan hier vaak met het gezin
op vakantie. Ik vind het een heel mooi
land en de mensen zijn heel aardig.
Ook zou ik graag meer te weten willen
komen over de cultuur. Daarom zou
ik daar graag geboren willen zijn in
plaats van alleen een toerist te zijn.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak vind ik gym, want dan
kun je lekker bewegen en lekker kletsen met mensen. Het stomste vak vind
ik levensbeschouwing, dit vak vind ik

heel saai. Tijdens deze lessen moet je
constant luisteren en de onderwerpen
vind ik niet interessant, dit alles maakt
het voor mij een saaie les.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn ouders vertellen nog heel vaak
dat ik vroeger als baby niet kroop,
maar rolde. Ik rolde van kamer
naar kamer. Niemand weet precies
waarom ik dit deed, maar grappig
was het wel.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Op school kom ik meestal net op tijd.
Voor andere afspraken, zoals afspreken met vriendinnen, kom ik meestal
net iets te laat. Niet veel te laat, maar
wel een paar minuutjes.
Heb je een verborgen talent?
Ik denk het niet, tenminste ik zou niet
weten wat het zou moeten zijn. Ik
korfbal wel, maar hier heb ik niet echt
een talent voor. Korfbal vind ik wel
heel leuk om te doen en ik heb er ook
echt plezier in.
Waar ben je verslaafd aan?
Dan denk ik toch wel aan mijn telefoon. Ik vind het gewoon heel leuk om
op sociale media te kijken en ik kijk
graag Netflix. Mijn ouders zeggen wel
eens tegen me dat ik echt te veel op

mijn telefoon zit. Dat zie ik dan zelf
ook wel in.
Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Over het algemeen is mijn stijl basic,
maar soms zit er wel iets aparts tussen. Ik probeer wel een beetje met
de trends mee te gaan, maar ik draag
echt alleen dingen die ik heel leuk
vind.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefste spreek ik met vriendinnen
af en dan doen we leuke dingen. Als
er een feestje is, gaan we daar naartoe. In het weekend ben ik sowieso
eigenlijk wel bij mijn vriendinnen.
Wat is je droombaan?
Ik heb nog niet echt een droombaan,
maar het beroep stewardess lijkt me
leuk. Het leuke eraan lijkt me dat je de
hele wereld over vliegt en je zo veel
van de wereld ziet. Ook vind ik de pakjes die ze aan hebben heel erg leuk.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is, dat ik altijd
positief blijf en niet snel opgeef. Mijn
slechtste eigenschap is dat ik best
wel eigenwijs ben. Ik heb heel graag
gelijk en dat is niet altijd leuk voor
anderen.

Begrijp me niet verkeerd, ik
hou van zon en warmte. Lekker
in de zon op een terrasje zitten
en genieten van een koud
biertje. Maar dat gaat amper
meer in deze hitte. Als je een
kwartier in de zon loopt, verbrand je al. Dat is toch niet
normaal en toch hoor ik
niemandover de echte oorzaak
van deze hittegolf praten. Dit is
duidelijk een gevolg van de
opwarming van de aarde. Over
een aantal jaar wordt dit soort
hitte de nieuwe standaard. Dat
zou betekenen dat boeren elke
zomer een probleem hebben
met hun land en elke zomer
bijna niet rondkomen door de
hitte. Langzaam maar zeker zal
het steeds warmer worden
totdat we er niks meer aan
kunnen doen.
Dus ja, nu lijkt het een
hittegolf en is iedereen bezig
met koel blijven, maar misschien moet iedereen ook iets
meer zijn best gaan doen voor
het milieu. Een paar opties zijn:
korter douchen, minder auto’s
op de weg en minder lampen in
huis. Ik snap dat het heel verleidelijk is om een lange koude
douche te pakken met dit weer,
maar denk aan de komende
generaties. Die zijn straks 24/7
koud aan het douchen om ook
nog maar een beetje te kunnen
functioneren en daardoor
moeten hun kinderen weer
24/7 in een ijsbad liggen en
dan die kinderen weer in een
diepvries wonen, enzovoort.
Jullie snappen mijn punt denk ik
wel. Op dit moment lijkt de
hitte ons grootste probleem,
maar er zit zoveel meer achter.
Liefs,
Puck
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Nieuwe persafvalbakken

Uitnodigende afvalbakken
In de speeltuin van Roeffen Mart en in het centrum van Horst en Grubbenvorst zijn nieuwe
afvalbakken geplaatst die mensen aanmoedigen om er afval in te gooien in plaats van
op straat. Op deze manier proberen we zwerfafval te voorkomen. Wanneer je iets in de
prullenbak gooit, krijg je of applaus of gejuich of een bedankje.
Een groter voordeel van deze
prullenbakken is dat ze een ingebouwde
pers hebben dat het afval samenperst.

Sluiting Gasthoês

prullenbak 5 tot 7 keer vergroot.

Mogelijkheden Mèrthal

Leegmaken is dus minder vaak nodig.

Het Gasthoês in Horst is gesloten. Hiermee is ook de mogelijkheid komen te vervallen om de

Een ingebouwde sensor geeft aan wanneer

grote zaal met podium te gebruiken. Voor het theaterprogramma van Kukeleku wordt voor

de bak bijna vol is. De pers voorziet

een aantal voorstellingen de Mèrthal geschikt gemaakt.

Hierdoor wordt de inhoud van deze

in eigen stroom door de aanwezige
Denk hierbij aan verlichting, geluid,

Meer informatie

zaalinrichting, etc. Met deze voorzieningen

Wil je meer weten over de mogelijkheden of

In de speeltuin van Roeffen Mart staan twee

is het wellicht ook aantrekkelijk voor andere

de huur van de Mèrthal, dan kun je contact

vrolijk oranje gekleurde pers prullenbakken.

verenigingen om de Mèrthal te gebruiken

opnemen met Thijs Houwen of

In het centrum van Horst en Grubbenvorst

voor grotere voorstellingen in de periode dat

Toine Kneepkens 077-398 3255 of

zijn het grijs gekleurde. De prullenbakken

het Gasthoês gesloten is. Met name rond die

toinekneepkens@ziggo.nl.

hebben 12 geluiden die op positieve manier

tijd dat er ook voorstellingen van Kukeluku

De verwachting is dat begin 2020 het Gasthoês

de mensen bedanken voor het op de juiste

plaatsvinden. Dan kan tevens gebruik gemaakt

weer klaar is voor gebruik met een mooie

manier weggooien van afval.

worden van de zaalopstelling.

theaterzaal met diverse mogelijkheden.

zonnecellen.

Kalendergids 2019

Bekendmakingen

Werving kalendergids

Evenementen aanmelden

In de komende weken zal Sibel van der

voor kalendergids

Roest van Lokaal Totaal (onderdeel van

Verenigingen en organisaties kunnen hun

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

FMR Producties) bedrijven en instellingen

evenementen voor de kalendergids 2019

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

bezoeken om adverteerders te werven

tot uiterlijk 10 september doorgeven aan

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een

voor de kalendergids 2019. Het staat u vrij

Unit Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of

directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

om hier wel of niet op in te gaan.

per e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl
Griendtsveen

Melatenweg 8a

Melderslo

Apostelweg 12

Melatenweg 8b

Blaktweg 6

(verzonden d.d. 20-7-2018)

Meterik

Reconstructie Kempweg

Kanaalweg ong.

Dijkerheideweg 12
Van Goghstraat 7

Sevenum

Doolgaardstraat 2

Steeg 21

Grubbenvorst

Piri Reisweg 21

Irenestraat 31c

Lottum

Vissers Ploegmakers voert in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas werkzaamheden

Meerlosebaan 14

Mgr. Schravenlaan 18

Tienray

uit aan de Kempweg. De weg wordt vervangen en verbreed.

Lovendaal 2

Veilinghof kavel 3

Zwanenweg 3 en 10

Hombergerweg 68
Om omwonenden en gebruikers van de weg op

voor het ontwerp en de realisatie van de

Horst

de hoogte te houden van de werkzaamheden

herinrichting van de Kempweg. Tot half

Expeditiestraat 5

Meerlo

is er een projectwebsite gemaakt:

augustus zijn ze bezig met het ontwerp,

Venrayseweg 16b

Kortenbos 9

www.herinrichtingkempweg.nl.

afstemming met de omgeving en de

Dijkerheideweg 3

Vissers Ploegmakers is verantwoordelijk

voorbereiding. Half augustus start de realisatie.

Vertrokken naar onbekende
bestemming Horst aan de
Maas
Horst, Stationsstraat 80

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

Postbus 6005
5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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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.

Kaderbrief en begroting 2019
Elk jaar stelt het College van B&W een begroting op voor het
daaropvolgende jaar, die vervolgens wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad. Wat de SP betreft moeten als eerste de beschikbare
gelden worden gebruikt om die dingen te doen die we moeten doen,
waarbij nut en noodzaak bovenaan staan voor uitgaven en bovendien
mensen boven stenen gaan. Belangrijke thema’s zijn voor de SP:
leefbaarheid in de kernen en wijken, goed wonen, investeren in
duurzaamheid, handhaving en vooral goede zorg.
Zorg: de SP vindt dat iedereen
die goede zorg nodig heeft,
deze zorg ook moet krijgen.
De beschikbare gelden moeten daar

dan ook voor worden gebruikt. Het
is goed dat we een buffer hebben
aangelegd. Mocht dit niet voldoende
zijn, dan moeten de gelden op andere

plaatsen worden weggehaald. De SP
waardeert de wil van B&W om te
investeren in de gezondheid van
mensen. Voorkomen is namelijk nog
altijd beter dan genezen. Verder willen
we dat de extra gelden, bestemd voor
de kinderarmoedebestrijding die in
2017 en 2018 niet zijn gebruikt, alsnog
gebruikt gaan worden in 2019. Dit geld
is daarvoor bedoeld. Duurzaamheid:
bedrijven en particulieren die
investeren in duurzame energie in de
vorm van windmolens en zonnecellen

krijgen een korting op de OZB. Toezicht
en handhaving: er komt eindelijk
onderzoek of dit wel goed genoeg
is. Voor ons is dat allang duidelijk.
Als overheid moet meer gehandhaafd
worden, waarbij geldt dat iedereen
in Horst aan de Maas gelijk is.
Dit kan betekenen dat extra gelden
nodig zijn.

Thijs Lenssen,
SP-fractie Horst aan de Maas

Kleine criminaliteit verdient aandacht
Tijdens de verkiezingscampagne schreef ik over de veiligheid in
Horst aan de Maas. Onder andere over de kleine criminaliteit. In het
nieuwe coalitieprogramma van de vier partijen in Horst aan de Maas mis
ik echter essentiële punten hiervoor die ervoor moeten zorgen dat de
veiligheid in de gemeente gewaarborgd blijft.
Criminaliteit is grenzeloos. Een
goed punt is dat er al actief wordt
samengewerkt tussen de gemeenten
Horst aan de Maas, Venlo en Venray.
In het coalitieprogramma lees ik
vooral de handhaving van bestuursrechtelijke vraagstukken. Zoals het

verlenen van vergunningen en of er
bijvoorbeeld wordt voldaan aan het
bestemmingsplan. Wat ik mis is de
handhaving van kleine criminaliteit,
althans het voorkomen daarvan. Denk
aan vandalisme, baldadigheid, mishandelingen, bedreigingen en (schuur)

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!

inbraak. Met het oog op de jeugd kan
de kleine criminaliteit op basis- en
middelbare scholen onder de aandacht komen door voorlichting van
bijvoorbeeld HALT en de politie. Deze
scholen hebben, naast een educatieve
functie, ook een socialiserende taak.
Problemen kunnen op scholen namelijk veel sneller aan het licht komen.
En door deze problemen in een vroeg
stadium te signaleren, kan hierop
worden geanticipeerd. Denk aan het
signaleren van probleemjongeren die

verzuimen in de aanwezigheidsplicht,
jongeren die vreemd gedrag vertonen
of tekenen van mogelijke radicalisering. Onderschat dit laatste niet, ook
radicalisering behoort tot een mogelijkheid in onze gemeente.
Kortom, door kleine criminaliteit in
een vroeg stadium aan te pakken blijft
de gemeente een veilige regio en zullen de misdaadcijfers blijven dalen.
Gewoon. Doen.
Luc Cuijpers,
VVD Horst aan de Maas
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BEZORGERS
HALLO HORST AAN MAAS
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in America en Melderslo
voor het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas. Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl
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Nieuwe feiten? Afspraken aanpassen
De nieuwe coalitie is nu enige weken aan de slag, er ligt een coalitieakkoord en dat is de leidraad voor de komende jaren en binnenkort ook
collegeakkoord.
Die akkoorden zijn de
leidraad voor het beleid en voor
de beleidsuitvoering, maar ze
mogen nooit een leiband zijn.
Ontwikkelingen gaan snel en een
‘open mind’ daarvoor is van groot
belang. Nieuwe feiten moeten per
definitie aanleiding zijn om nog eens

kritisch te kijken naar de afspraken
en zo nodig te overleggen over
aanpassingen.
Een van die nieuwe feiten is het
onderzoek van de combiwassers
in de varkenshouderij. Volgens
onderzoek van de universiteit
Wageningen is hun effectiviteit veel

lager dan wordt opgegeven. Een
van de mogelijke oorzaken hiervoor
zou zijn dat de opgegeven dikte van
de ‘reinigingsmassa’ veel dunner
is dan in de specificatie zou staan.
Wie is hiervoor verantwoordelijk?
De leveranciers, die net als bij de
mestfraude, de fipronilaffaire en de
dieselfraude de boel belazerd hebben?
De boeren, die niet goed hebben
opgelet bij de aankoop of het plaatsen
van de apparatuur? De overheid, die

onvoldoende toezicht heeft gehouden?
We weten het nog niet, wat we wel
weten is dat het zeker niet de burger
is, die nu wel (weer) de klos is.
Maar los van dat onderzoek, dat
er zeker zal komen, dient de lokale
overheid de burger te beschermen
en dat betekent in dit geval dat alle
afspraken die gemaakt zijn op basis
van de opgegeven effectiviteit van de
apparatuur, herzien moeten worden
ter bescherming van de burgers. Ik ga

er van uit dat dit voor alle partijen
een vanzelfsprekende zaak is.
Wij zijn benieuwd hoe het huidige college haar verantwoordelijkheid naar de burgers in deze nakomt.
Hierover (en over andere zaken)
praten? Wij zitten elke eerste zaterdag van de maand in de bieb van
11.00 tot 12.00 uur.
Henk Kemperman,
D66+GroenLinks

Groene verandering is nodig
Extreme weersomstandigheden mogen we zo langzamerhand wel als
een trend gaan beschouwen. Hoosbuien met meer dan 25 milimeter
regen per uur gaan steeds vaker voorkomen. Onlangs is berekend dat bij
13 procent van de woningen in onze gemeente dat kan leiden tot wateroverlast.
Ook gaan we vaker lange,
droge, snikhete periodes krijgen.
Voor de kwetsbaren onder ons zijn
dat zware omstandigheden, maar
ook voor de natuur om ons heen en
voor boeren en tuinders die van het

land en het klimaat afhankelijk zijn.
Klimaatadaptatie is het woord dat
gebruikt wordt voor maatregelen om
klimaatverandering tegen te gaan. Het
CDA wil vaart maken met die maatregelen. Niet steeds naar anderen

kijken, maar zelf doen wat we kunnen
doen.
Het CDA was in 2016 initiatiefnemer om te komen tot een Groene
Agenda voor onze gemeente, waarbij
zoveel mogelijk partijen een bijdrage
leveren om onze gemeente ‘groener’
te maken. Groen is gezond, bomen
en struiken geven verkoeling, filteren fijnstof uit de lucht, kunnen grote
hoeveelheden water opnemen en produceren zuurstof. De Groene Agenda

is er inmiddels, maar moet gevuld
worden. We kunnen daarbij niet alleen
naar de gemeente kijken. Particuliere
tuinen kunnen ook weer groen worden in plaats van vol gelegd met
tegels. Zuinig zijn op ons openbaar
groen moet ieders verantwoordelijkheid zijn. Heeft u goede ideeën op dit
vlak? Kom er mee en we gaan kijken
of we ze kunnen realiseren.
Henk Weijs,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Helden in de hitte
Een superhittegolf. Zo noemde website weerplaza de situatie rondom
KNMI-meetstation Arcen. Vanaf 23 juli was het meer dan 30 graden en
drie dagen daarvan zelfs meer dan 35 graden. IJsjes werden aangesleept
en airco’s draaiden overuren.
Maar niet voor de mensen die
buiten werkten. Kijk naar onze vuilnismannen. Met een buitentemperatuur van ruim 38 graden afgelopen
donderdag moesten zij onder
andere routes door Horst, Meterik en
Hegelsom doen. Gelukkig werd ook
daar ingezien dat met een tempe-

ratuur van ver boven de 40 graden
rondom de vrachtwagens het langer
ophalen van vuilnis niet verantwoord
was. De gemeente plaatste meteen
tweets op Twitter en Facebook dat
verder werken niet verantwoord was
en dat het afval een dag later vanaf
06.00 uur zou worden opgehaald.

De berichten werden vergezeld met
een oproep om ook eventuele buren
in te lichten.
En natuurlijk hadden we hier
als gemeente beter over kunnen
communiceren. Want ook een dag
eerder hadden we kunnen weten dat
het zo warm zou worden. Dan was
er misschien minder frustratie
geweest dat keukenafval een dag met
38 graden in de volle zon had gestaan.
Maar uiteindelijk ben ik blij dat voor
het welzijn van de medewerkers

is gekozen. En in dit geval gaat het
om vuilnismannen, maar het zijn
er vele tientallen. Van de post tot
groenonderhoud, van wegenwacht
tot hulpdiensten. Ook zij hebben recht
op een veilige werkomgeving. Diep
respect voor al die mensen die met
deze temperaturen onder soms hele
zware en warme omstandigheden hun
werk doen en onze gemeente schoon
houden.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Op zoek naar de juiste man of vrouw?

NIEUW IN STRAELEN

077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden
Caravan- en bootstoffering
Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur

Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

MEGA
ROMMELMARKT

Carbootsale Horst
5 + 19 augustus
8.30/15.30 uur. 450 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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Even voorstellen: Ron Klemann,
nieuwe JOGG-regisseur
Nico Freriks ging voor een nieuwe uitdaging naar Maastricht, waardoor er in de gemeente Horst aan de Maas
een positie vrij kwam voor JOGG-regisseur. De gemeente vond hierin een vervanger in de persoon van Ron
Klemann, waarbij de functie dus over gaat van oud-topvolleyballer naar oud-tophandballer. “Op voorhand dus al
een hele verbetering”, grapt Klemann.
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Kom naar onze geheel vernieuwde winkel en
profiteer van onze sportieve aanbiedingen!

Sinds 2016 werkt de gemeente
Horst aan de Maas met een JOGGregisseur, iets wat is voortgevloeid
vanuit het initiatief Sport aan de
Maas. Een initiatief dat is opgezet
om de inwoners van Horst aan de
Maas te stimuleren tot een actieve
en gezonde leefstijl. “Dit uit zich
in verschillende projecten, waarbij
de inwoners zoveel mogelijk
mogelijkheden krijgen om het beste
voor zichzelf te kiezen”, vertelt
Klemann. “Sport, voeding, noem het
maar op, het heeft er allemaal mee
te maken en het gezondheidsaspect
hoort daar ook bij.” JOGG staat
voor Jongeren Op Gezond Gewicht.
“Steeds meer jongeren in Nederland
leiden aan overgewicht, dat is een
maatschappelijk erkend probleem”,
laat hij weten. “Tegenwoordig heeft
één op de acht jongeren overgewicht
en het punt is dat de meesten hiervan
er zelf weinig aan kunnen doen. Zij
leven op wat ze aangeleverd krijgen
vanuit school, verenigingen en ouders.
Daarom zetten we ons ook vooral in
om die omgeving er meer bewust
van te maken door het contact op te
zoeken met scholen, sportkantines en
dergelijke. De insteek is preventief:
als we nu niets doen om overgewicht
te voorkomen, dan geeft dat later
problemen, moet er meer zorg
afgenomen worden en gaan de kosten
omhoog. Daarom moeten we nú
investeren in de jeugd.”
Als JOGG-regisseur staat Klemann
midden in het netwerk van al deze
verschillende partijen en is het aan
hem om ze bij elkaar te brengen,
om zo gezonde initiatieven voort
te brengen. “Hierbij kan ik gelukkig
bouwen op een flink netwerk dat Nico
Freriks heeft opgebouwd. Hij heeft het
goed opgezet, dus het was belangrijk
dat deze energie vastgehouden en
voortgezet kon worden.” De gemeente
legde de vraag neer bij het bedrijf
waar ze Nico Freriks destijds ook
vandaan plukten, namelijk Negen in
Eindhoven. Negen is een bedrijf waar
sport en marketing bij elkaar komen
en de voornaamste doelstelling is
om mensen in beweging te brengen.
Dit doen ze daar aan de hand van
concepten door heel Nederland, zoals
dus ook Sport aan de Maas in Horst
aan de Maas. Van daaruit is Klemann
ook actief als coördinator voor de

gemeenten Gennep en Bergen.
“Bij beide gemeenten ben ik acht
uur in de week nog actief. Toen het
aanbod voor JOGG-regisseur in Horst
aan de Maas vrij kwam, ben ik daar
meteen op ingegaan. Het is een
leuke gemeente, met veel dynamiek
in elke kern, waarbij veel prachtige
initiatieven van onderop aangepakt
worden. Baas van Horst aan de Maas
is daar een geweldig voorbeeld van.”
Klemann is 37 jaar en woont zelf
in Egchel, in de gemeente Peel en
Maas. Daar is hij terecht gekomen
als handballer, waar hij zestien jaar
in het eerste team van BEVO HC in
Panningen op het hoogste niveau in
Nederland heeft gespeeld. “In het
laatste jaar als handballer werden we
Nederlands kampioen, dus dat was
een waardig afscheid van mijn eigen
sportcarrière. Het meest bijzondere
was dat we pas kampioen werden,
toen er meer inbreng van buiten
de Limburgse provinciegrens bij
kwam, uit onder andere Amsterdam
en Den Haag. Limburgers staan er
wat dat betreft bekend om nog
wat ‘soft’ te zijn, maar met nieuwe
input in het team ontstond er
meer dynamiek, was alles meer
gebalanceerd. Zodoende slaagden
we er toen wel in.” Van daaruit weet
Klemann een bruggetje te maken
naar zijn nieuwe functie. “Alleen
ga je sneller, maar samen kom je
verder. In deze functie gaat het om
de lange adem: een gezonde leefstijl
creëer je niet zo maar van de ene
op de andere dag. Dat doe je door
prikkels en impulsen, maar ook
door een goede samenwerking met
verenigingen, scholen, dagopvang
en ouders. Ik geloof in de kracht
van een dorp en de mensen die er
wonen. Horst aan het water in april
was daar een perfect voorbeeld van,
waarbij de kinderen op speelse wijze
de mogelijkheden van water konden
ontdekken. We willen niets verbieden,
we claimen niet dat we heiliger zijn
dan de paus. We laten alternatieven
zien en dan is het aan de jongeren
om daar zelf een bewuste keuze in te
maken.” Klemann geeft ook aan het
liefste iedere dag met ideeën bestookt
te worden.
Daarvoor, en voor vragen of meer
informatieis hij dan ook te benaderen
via r.klemann@horstaandemaas.nl

LK paarden en
pony’s in Lottum
De ruiterclubs van Lottum en Melderslo organiseren op zaterdag
4 en zondag 5 augustus de Limburgse Kampioenschappen voor paarden
en pony’s. Deze vinden op allebei de dagen plaats bij de Rijhal
Hoogveld in Lottum.

Meulendijks Sport | Kerkstraat 7c, Horst | Tel: 077-398 17 58 | info@meulendijkssport.nl

In diverse klassen dressuur
en springen wordt er om de
kampioenstitel gestreden tussen
geselecteerde combinaties. Op
zaterdag beginnen de pony’s om
10.00 uur en op zondag mogen de

paarden vanaf 09.00 uur aan de
slag. Voor dit doeleinde liggen er 10
hectare grasland klaar. De terreinen
komen na de kampioenschappen
beschikbaar als parkeerplaats tijdens
het Rozenfestival.
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Succes op Dijon-Prenois
voor Kevin van Leuven
Door: Stichting van Leuven Racing
Swolgenaar Kevin van Leuven heeft vrijdag 27 juli deelgenomen aan twee races op het circuit Dijon-Prenois
in Frankrijk.In deze twee races voor het Open Nederlands Kampioenschap Supercup 600 wist de coureur uit
Swolgen met zijn Kawasaki ZX6R tweemaal op het podium te eindigen.

De kwalificaties verliepen goed
en Kevin mocht vanaf P2 op de startgrid vertrekken. De eerste race was
spannend en Kevin wist deze net niet
in zijn voordeel te beslissen. Kevin:
“Ik heb er alles uitgehaald, maar
kwam net wat tekort doordat ik vanaf
het begin worstelde met de grip. Ik
heb ook een vermoeden dat de brand-

stoftoevoer ergens hapert, want ik kan
niet net zo als gisteren bij de kwalificaties uit de slipstream komen op het
lange rechte stuk voor start en finish.”
Voor de tweede race was het
brandstofprobleem opgelost en toen
de lichten doofden, pakte Kevin meteen kopstart. Het was een spannende
race die werd gewonnen door Van

Leuven. Kevin: “Het harde werk werd
beloond, de motor was in orde en ik
kon knokken tot het einde. Mijn plannetje om te volgen en uit de slipstream te komen voor start en finish
werkte. Ik ben blij met deze overwinning.” De volgende twee races staan
gepland op het Duitse Oschersleben
op 17 en 18 augustus. (Foto: Kees Siroo)

Internationale tweede
plaats Swolgense menner
In het Franse Le Pin au Haras stond in het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 juli de twee-sterrenwedstrijd
op de internationale menkalender. Jeugdmenner Brent Janssen uit Swolgen maakte daar zijn internationaal debuut
in het Franse Normandië bij de eenspan pony’s en wist een tweede plaats in de wacht te slepen.

Brent kwam met zowel zijn
topper Hielke als de geleende Zorba
(eigenaar Louis van Haaren) aan de
start. Doel was de drie-sterrenstatus
binnen te halen door met beide pony’s
goed te presteren. Met de dressuur
wist Hielke de derde en Zorba de

vierde plek behalen en de verschillen
waren klein. In de marathon wist
Hielke deze plek te behouden en
zakte Zorba naar de vijfde plek. In de
afsluitende vaardigheid kwamen
beide pony’s super voor de dag
waardoor ze beide nog een plekje

stegen en Brent op zijn allereerste
wedstrijd een zilveren medaille
bemachtigde achter de Franse
Marjorie. Deze 16-jarige menner uit
Swolgen liet zien niet zo maar in het
Nederlandse Perspectieventeam te
zijn opgenomen.
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Grootste outdoor gaming evenement

‘Niemand komt naar CampZone om
echt te gamen’
Op het evenemententerrein aan de Schorfvenweg in Kronenberg vindt
van vrijdag 27 juli tot en met zondag 5 augustus voor de derde keer
CampZone plaats. Het is het grootste outdoor gaming evenement van heel
Nederland. Het idee is dat liefhebbers van games samenkomen en elf
dagen lang samen gamen, kamperen en het gezellig hebben.
Het mag dan een gaming evenement zijn, zo zien de organisatoren
en bezoekers het niet. Jeffry van Geel
en Rick Steenbakker zijn twee van
de organisatoren. “CampZone draait
niet alleen om gamen. Natuurlijk zijn

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

er ook mensen die twaalf uur per
dag gamen en hun tent niet uitkomen, maar het overgrote gedeelte is
vooral aan het buurten bij anderen“,
vertelt Jeffry. Bedoeling is dat je met
een groep zelf een tent regelt, net

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
4 augustus 2018

Heerlijke biefstukreepjes
400 gram € 7,50
OOK VOOR DE BARBECUE

Magere sobries 4 stuks € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Aankondiging: Vuurwerkshows in Toverland
Op woensdag 8, 15, 22 augustus en op zaterdag 4, 11 en 18 augustus
2018 presenteert Attractiepark Toverland weer de magische
Midzomeravonden. Het park is dan tot 23.00 uur geopend. We bieden
onze gasten tijdens deze tropische avonden meer entertainment
dan ooit. De midzomeravonden worden tussen 22.45 – 23.00 uur
afgesloten met een vuurwerkshow. Hier kunt u mogelijk hinder van
ondervinden. Bij voorbaat dank voor uw begrip.
Wij wensen u een betoverende zomer toe!

zoals voorzieningen als eten en drinken. Ook de apparatuur om te gamen
moet je zelf meenemen. De organisatie regelt de stroom en netwerk.
Ook zorgt ze voor een programma met
diverse activiteiten, waar de bezoekers
buiten het gamen aan deel kunnen
nemen. “Niemand hoeft mee te doen
met het algemene programma, zoals
de bingoavond, maar we merken wel
dat de meeste bezoekers er toch voor
kiezen om mee te doen. Niemand
komt naar CampZone om echt te
gamen, maar vooral voor de ervaring
en de gezelligheid,” zegt Rick.
Bezoeker Marck Smidts beaamt dit.
“Ik ga nu al heel lang naar CampZone
en gamen doe ik eigenlijk niet meer.
In het eerste jaar dat ik hier was, heb
ik nog veel gespeeld, maar zodra je
de mensen een beetje leert kennen
en vrienden gaat maken, doe je dat al
niet meer. Ik denk dat ik het afgelopen
jaar in totaal vier uur achter de computer heb gezeten. De rest van de tijd
ben je toch vooral onder de mensen
en op het terrein zelf.”
Iedereen is welkom tijdens de

elf dagen, ook de mensen die geen
tent of vrienden mee kunnen nemen.
Voor deze groep heeft de organisatie sinds een aantal jaar de ‘Tent
voor Tentloze Nerds’. “Dit is een grote
tent waar mensen terecht kunnen,
die bijvoorbeeld geen vrienden hebben die mee willen naar CampZone
of die zelf geen tent kunnen regelen.
Op deze manier kunnen ze toch aansluiting vinden”, vertelt Jeffry. De Tent
voor Tentloze Nerds staat op één van
de vijf velden van het terrein. Op elk
veld staat een Fieldadmin; een groep
mensen die alles regelt op het veld
en alles in de gaten houden. Als er
bijvoorbeeld p
 roblemen zijn met het
netwerk of met de stroom, is één van
hen het aanspreekpunt. Door de jaren
heen is er een aantal vaste groepen
gekomen die deze rol op zich neemt,
zoals Clan Badjas. “Deze groep staat
elk jaar weer op hetzelfde veld met
dezelfde mensen. Het merendeel van
de bezoekers heeft een vast veld waar
ze elk jaar weer staan,” vertelt Rick.
CampZone wordt druk bezocht
door mensen uit heel Nederland

en doordat ze sinds drie jaar dichtbij
de Duitse en Belgische grens zitten,
komen er ook steeds meer mensen uit
het buitenland naar het evenement.
“Deze locatie in Kronenberg is ideaal.
Het terrein is perfect en de ligging
is heel gunstig. Met deze ligging
kunnen we ook mensen uit Duitsland
en België naar ons evenement halen.
Toen we nog richting Randstad zaten,
ging dit niet,” zegt Jeffry. Toch zijn
er ook mensen uit Horst aan de
Maas te vinden op het terrein. Zo is
Dave Theeuwen uit Horst al voor de
zevende keer op CampZone te vinden.
“Ik blijf steeds terugkomen, omdat
ik de sfeer gewoon heerlijk vind. Het
voelt bijna aan als een grote familie.
Dit is wel de eerste keer dat ik maar
een weekendje er ben. Meestal ben
ik er de volle elf dagen, maar deze
keer ben ik er met mijn werk. Ik
wilde mijn collega’s laten zien hoe
het nou is op CampZone en wat ik er
zo leuk aan vind. Volgend jaar ben
ik er wel weer het hele evenement
en waarschijnlijk een paar van mijn
collega’s ook.”
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Museum De Locht

Demonstratie oude
ambachten
In Museum De Locht in Melderslo worden zondag 5 augustus diverse
activiteiten georganiseerd. Het museum is deze dag geopend van 10.00
tot 17.00 uur.
Op zondagmiddag 5 augustus
worden in D Locht diverse oude
ambachten gedemonstreerd.
De eigen groente van het museum
wordt geveild met behulp van een
traditionele veilingklok.

Dierenfiguren
Voor kinderen is er deze dag
een speciale activiteit. Met behulp
van houten schijven worden

Toeristentip Kronenberg
Een tip voor toeristen om te bezoeken in Kronenberg is het Equestrian Centre de Peelbergen.
Een groot paardensportcentrum in het buitengebied aan de Peelstraat. Veel regionale, nationale en
internationale wedstrijden en trainingen voor paarden en ruiters vinden hier plaats. Ook als er geen
wedstrijden zijn is er een bezoek de moeite waard voor bijvoorbeeld een beurs of concert. Zo bestaat
het terrein uit 250 hectare en zijn er in totaal drie rijhallen. Daarnaast zijn er ook vergaderruimtes
en heeft het complex een groot restaurant.

dierenfiguren gemaakt die met
metalen dopjes, vilt, veertjes en
ander decoratiemateriaal worden
versierd. De Paloma’s verzorgen
deze middag een muziekoptreden.
Tot en met vrijdag 1 september
is er elke dag van de week
een speciale activiteit voor de
kinderen.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Make-A-Wish

Ridderavontuur
voor Sam
De 6-jarige Sam uit Horst beleefde onlangs een ridderavontuur in
Kasteel Heeswijk in Heeswijk. Make-A-Wish Nederland zorgde ervoor dat
deze wens van Sam in vervulling kon gaan.

Aan de Maas

Nieuw festivalAmaasand
in Grubbenvorst
In Grubbenvorst vindt op zaterdag 1 september een nieuw eendaags festival plaats genaamd Amaasand, aan
het Strandje aan de Maas aan de Kerkstraat. Het festival duurt van 13.00 tot 01.00 uur.
Verantwoordelijk voor het festival is Stichting Gewoën Grubbevors en
hiermee wil zij zowel jong als oud vermaken. Het publiek kan meedoen aan
muzikale en actieve workshops of aan
de spellen die zowel op het strand als
op het water worden georganiseerd.

Zo kan men op een banaan de Maas
over scheuren, maar is het ook mogelijk om dit van een afstandje te aanschouwen. Er is een cocktailbar, een
barbecue, maar ook zijn er demonstraties van bijvoorbeeld de reddingsbrigade.

In de avond is er een feest in een
90’s en 00’s thema, met optredens
van onder andere DJ Kicken, Cooldown
Café, It All Started In The Nineties en
Het Foute Uur van Q-Music.
Kijk voor meer informatie op
www.amaasand.nl

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Sam heeft het afgelopen jaar
diverse zware hartoperaties moeten
ondergaan als gevolg van een
aangeboren hartafwijking. Nu gaat
het weer goed met hem en daarom
werd hij eens extra in het zonnetje
gezet tijdens een verrassingsdag.

The Village in Horst
In de Kasteelruïne in Horst vond op zaterdag 28 juli The Village plaats. Liefhebbers van
elektronische muziek konden hiervan extra genieten in een middeleeuwse setting. Muziek werd
verzorgd door onder andere MIna, Bas Dobbelaar en GIMBRÈRE, terwijl de locatie was aangekleed
met middeleeuwse elementen als ridderharnassen en werktuigen.

Met limousine naar
Kasteel Heeswijk
Samen met zijn ouders en zusje
Tess werd Sam met een limousine
naar Kasteel Heeswijk gebracht. Daar
werd hij met alle egards ontvangen
door heuse ridders die hem de kroon
van de koning lieten zien. Tijdens

het eten van de taart werd de kroon
gestolen, waarna Sam, met hulp van
een politieagent, achter de dieven
aan ging.

Boef werd in
de boeien geslagen
Hij mocht een zwaard versieren
en kreeg zwaardles. Hij was zo
fanatiek dat hij zijn zwaard kapot
sloeg. “Oeps, zwaard kapot!”
Met een gerepareerd zwaard werd
de zoektocht vervolgd en uiteindelijk
wisten ze de boef te traceren en
in de boeien te slaan. Als beloning
werd Sam gekroond tot ridder.
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Agenda t/m 9 augustus 2018
do
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Zomermarkt Horst
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 08.30-15.30 uur
Locatie: Peeldijkje 1, Horst

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Kasteel Huys Ter Horst

Handwerkcafé

Regiokampioenschappen paarden

Openstelling ‘t Zoemhukske

Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst
Locatie: Kloosterstraat 64, Grubbenvorst

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Rijhal Hoogveld Lottum

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Open bezoek
escargotskwekerij Slaque

Wandeling met natuurgids

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Nieuwenhofweg 5, Melderslo

Avondvierdaagse: Schuitwater en
Broekhuizermolenbeek
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
Locatie: parkeerplaats Theetuin de Roode Vennen
Broekhuizen

vr
03
08
za
04
08

Rondleiding Kasteel Huys ter
Horst

MEGA Rommelmarkt

De Beurskwis
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Pretcafé De Beurs Horst

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: parkeerplaats Theetuin De Roode Vennen
Broekhuizen

Demonstratie oude ambachten
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

di
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Jaarmarkt

do
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Zomermarkt Horst

Tijd: 09.00-16.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Horst

Blote voetenwandeling bij de
Heere Peel

Open bezoek
escargotskwekerij Slaque

Tijd: 10.30-12.30 uur
Locatie: Aan de Drift America

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Nieuwenhofweg 5, Melderslo

Regiokampioenschappen pony’s

Open Tuin

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Rijhal Hoogveld Lottum

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: familie Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58, Lottum

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Blotevoetenwandeling America
Fluitenkruid organiseert op zondag 5 augustus een blotevoetenwandeling vanaf Aan de Drift in America. Aansluitend kunnen deelnemers een
voetmassage nemen.
De wandeling start om 10.30 uur
en duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.
Tijdens de wandeling ervaren deel-

nemers de bodemstructuren die deze
locatie veel te bieden heeft en wordt
er verteld over de omgeving en de

planten die daar groeien en bloeien.
Na de wandeling is er een mogelijkheid voor een voetenmassage. Deze

wordt gegeven door Angelique Geurts
en Jose van Erp. Voor meer informatie
en opgave info@fluitenkruid.eu

SPARTA’18 100 JAAR

In Horst

Festivals
afgelast
De organisatie van de
festivals Absolute 90’s en
Maximaal Hollands heeft
bekendgemaakt dat beide
festivals geen doorgang
vinden dit jaar. Deze zouden
oorspronkelijk plaatsvinden
op vrijdag 7 september en
zondag 9 september op het
evenemententerrein bij
Kasteelpark Ter Horst.
“Alle inzet van de afgelopen
periode heeft helaas niet
geleid tot de kaartverkoop die
we hadden verwacht”, laat de
organisatie in een bericht op
Facebook weten. Ook geeft zij
aan dat de gekochte tickets
automatisch terugbetaald
worden en dat hier maandag
27 augustus mee gestart wordt.

- Open Air

Voor meer informatie kijk op: www.sparta18.nl

Maximaal
Hollands en
Absolute 90’s
Op Absolute 90’s stonden
optredens gepland van onder
andere DJ Paul Elstak, T-Spoon,
Nakatomi, Mental Theo,
Dune, Critical Mass en Party
Animals. Op Maximaal Hollands
stonden artiesten als Django
Wagner, Snollebollekes, John
West en Jeffrey Heesen op het
programma.
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Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Huisarts en apotheek

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Grubbenvorst
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

donderdag
		

Heilige mis

09.00

woensdag
		

Rozenkrans

17.30

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

Kronenberg

Melderslo
Swolgen

Sevenum
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
woensdag Heilige mis
			

19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

Meerlo

zaterdag

Horst

Meerlo

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

kerkdienst
kerkdienst

Medische
zorg

18.00

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
www.cohesie.org
www.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

Toeristentip Lottum
Een tip voor toeristen om te bezoeken in Lottum is De Rozenhof. De Rozenhof is een paradijs van
rozen midden in het centrum van Lottum. Net als dat de Keukenhof het podium is voor tulpen,
narcissen en hyacinten, wil De Rozenhof hét podium zijn voor de Nederlandse Rozensector.
De nadruk ligt hierbij op gezonde duurzame rozen en rozenonderstammen. Zo beschikken ze over
rozentuin met allemaal verschillende rozen. Bijzonder is dat er op deze rozen geen
gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt. Hierdoor zijn de rozen nog helemaal gezond en
makkelijk te onderhouden. Daarnaast biedt het Rozenkenniscentrum inzicht in de historie, teelwijze
en rozenactiviteiten die plaatsvinden.

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Woensdag 8, 15 & 22 augustus
Extra avonden: zaterdag 4, 11 & 18 augustus

Tandarts
Spoedgevallendienst
3 t/m 5 augustus 2018
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
T 0478 82 02 21
6 t/m 9 augustus 2018
Heldens-in’t Zandt tandartsen
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76 | 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

TOT
23.00 UU
R
GEOPEN
D

€ 29,21 127

€ 19,32 84
€ 25,76 112
€ 33,81 147

95

€ 21,85

Koel/vriescombinatie tafelmodel

Koelkast zonder vriesvak tafelmodel € 14,72 64
Diepvrieskist 200 liter
€ 21,16 92
Diepvrieskast 200 liter
€ 29,21 127

€ 27,14 118
€ 36,11 157
€ 47,15 205

€ 40,71 177

€ 57,96 252

A+
Bedrag Kwh

B
Bedrag Kwh

€ 35,42 154
€ 47,15 205
€ 61,87 269

€ 53,36 232
€ 48,30 210
€ 64,40 280
€ 84,41 367

€ 72,91 317

€ 76,13 331 € 103,73 451

A
Bedrag Kwh

Tummers

6

395,• A+ • 180 liter • 155 x 59 x 67 cm
• NoFrost voorkomt ijsvorming, ontdooien is niet nodig

• A+++ • 255 liter koelen, 98 liter vriezen • 201 x 60 x 67 cm
• NoFrost voorkomt ijsvorming, ontdooien is niet nodig

!

• Inbouwmaten: 88 x 56 x 55 cm • 150 liter • Deur-op-deur

• A++ • FreshSense zorgt voor een ideale constante temperatuur

INBOUW KOELKAST / KIR18E62

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

445,-

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

VRIESKAST / AGB62216NW

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

KOEL-VRIESCOMBINATIE / RB37J501MSL/ER

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

154,-

-/-

204,-

-/-

204,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

599,-

599,INRUILKORTING

545,-

Met gratis
Weber BBQ
t.w.v. €129,99!

NO FROST

749,-

RVS LOOK

NO FROST

winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

• Plaats een diepvries of koelkast niet naast een warmtebron • Denk eerst na over wat u gaat pakken in plaats vijf minuten voor
de open koel- of vrieskastdeur te staan.
(oven, verwarming) om overmatig energieverbruik te
vermijden.
• Lees altijd de gebruiksaanwijzing, vaak staan hier ook tips in.

• Stel de temperatuur correct in: het heeft geen zin de laagst
mogelijke temperatuur in te stellen. Voor een diepvries is -18ºC
de ideale temperatuur. Elke graad lager verbruikt 5 procent meer
energie.

€ 41,40 180

€ 34,27 149

Koel/vriescombinatie groot

Enkele tips om
energie te besparen:

A++
Bedrag Kwh

A+++
Bedrag Kwh

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL

EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor uw oude en vaak energievretende vrijstaande
diepvriezer of koelkast. De korting bij inruil van uw oude, vrijstaande of inbouw apparaat kan oplopen tot wel 400
euro op de prijs van een nieuw model. Alles wordt compleet en netjes gratis bezorgd door onze bezorgdienst.
Ook het gratis meenemen van uw oude diepvries of koelkast is geen enkel probleem. Stap dus snel over op een
energiezuiniger apparaat, en bespaar honderden euro’s per jaar op uw energierekening!

Label
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INB U OOK IN
OUW RUILK
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Hoge kortingen bij inruil van uw oude koelkast of vriezer!

KOrtinG!

€400,-

tOt wel
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Tummers
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