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Horst aan de Maas

Een bieb
voor groene vingers
Melderslo is sinds kort een bibliotheek rijker. Geen bieb voor boeken, maar voor planten. In de Plantenbieb van Yvonne van Lipzig kun je je eigen plantjes ruilen voor een andere naar
keuze. Deze Plantenbieb staat er pas een paar weekjes, maar heeft al veel bekijks.
“Ik ben een echt tuinmens en
buitenmens”, vertelt Yvonne van
Lipzig. “Ik was een aantal weken
geleden in de tuin aan het werken
en ik zag hoeveel planten en dingetjes ik had, waardoor ik het idee
kreeg om er iets mee te doen. Ik
was al op de hoogte van het idee
van een Plantenbieb, dus dat was
de aanleiding om dit op te zetten. Binnen een week had ik veel
kamer- en tuinplanten verzameld,
maar ook zaden. Het is zonde om
niets met de zaden te doen.” Een
plantenbieb is een soort kraam
waarin kamer- en tuinplanten
staan, waarbij mensen deze kunnen inruilen voor hun eigen planten. “Door te ruilen krijg je veel
variatie in de bieb. Er is ook een
mogelijkheid om een plantje mee
te nemen zonder te ruilen, maar
dan vragen we wel om een donatie. Met die donaties kan ik nieuwe
plantjes kopen om de bieb aan te

vullen, maar ook potgrond kopen en
reclame maken. Het is eigenlijk een
win-winsituatie voor iedereen.”

Interesse
In een mum van tijd kwamen mensen langs, wat voor een aangename
verrassing zorgde. “Echt veel mensen hebben hier interesse in. Het is
leuk dat mensen komen en dat ze er
echt blij van worden. Het voelt fijn om
mensen blij te maken, ook zonder ze
gezien te hebben. Het is een hobby
van veel mensen en dat kan ik stimuleren.” Via haar Facebookpagina geeft
ze ook uitleg over het verzorgen van
bepaalde planten of hoe en wanneer
je het beste zaadjes kunt planten.
“Niet heel veel mensen hebben kennis van alle planten, dus ik denk dat ik
door informatie te geven, het een stuk
leuker kan worden voor mensen.”

Lees verder op pagina 03

Discussies over termen

Visie Veehouderij vastgesteld in
Horst aan de Maas
De Visie Veehouderij is vastgesteld op dinsdag 13 juli tijdens een raadsvergadering van de
gemeenteraad van Horst aan de Maas. De meningen van de raadsleden liepen uiteen wat nu een visie
was. Wel zagen ze allemaal het belang van de nieuwe opgestelde visie.
Dat er wat moet gebeuren in de
veehouderij, stond buiten kijf
tijdens de raadsvergadering.
Voor D66+GroenLinks waren de
onderwerpen gezondheid van de
inwoners en dierenwelzijn het
meest van belang. “Dit is geen
goede visie”, zei Thijs Lenssen
(D66+GroenLinks). “Er zit hier geen
stip aan de horizon. Dierenwelzijn
moet je niet loskoppelen van deze
visie. Het heeft juist raakvlakken.”

Daarom diende de partij een
voorstel in om het onderwerp te
koppelen aan de visie. Deze kreeg
geen meerderheid. “Dierenwelzijn
valt niet onder gemeentelijk
gezag”, zei wethouder Rudy Tegels.
“De voedselwarenautoriteit gaat
hierover.” Meerdere partijen waren
het eens met de wethouder en
het voorstel werd verworpen. Het
CDA kwam met een groot betoog
over de toekomst van de boeren

en de heftige concurrentiestrijd
die de boeren lijken te verliezen.
“Gelukkig komen er snel landelijke
en Europese regels dat het gehele
productieproces verantwoordelijk is
voor het product wat je uiteindelijk
eet”, zei Henk Weijs. “Het is de
eerste keer dat ik licht aan het eind
van de tunnel zie voor de boeren
sinds dat ik in deze raad zit.”
Lees verder op pagina 08
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Problemen in verleden worden opgelost

‘t LaefHoês vult haar tekort
beetje bij beetje aan
Precies een jaar geleden was er een noodkreet te horen vanuit ‘t LaefHoês in America. Door de coronacrisis en
het vertrek van een aantal huurders kwam ‘t LaefHoês financieel in de problemen. We zijn een jaar verder en
een hoop is veranderd. “We zitten weer op de juiste koers”, zegt voorzitter Ben van Essen.

Aniek haalt 606 euro op
voor stichting Haarwensen
Aniek Clabbers uit Meerlo heeft genoeg centimeters gespaard en
geld ingezameld voor stichting Haarwensen. Ze knipte onlangs
haar haren af voor het goede doel.

Aniek werd eerder al door dit blad
geïnterviewd over haar actie. “Er
moet zoveel mogelijk geld binnenkomen”, zei ze destijds. Dat is
gelukt, want ze spaarde een eindbedrag van 606 euro bij elkaar.
Ze kwam op het idee via een

‘t LaefHoês opende in maart 2017 en
drie jaar later zat het in financiële
problemen. Dat is niet goed voor de
gemeenschap in America. “Nee, dat
klopt”, zegt voorzitter Ben van Essen.

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

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

“Gelukkig zijn de inwoners van America
echte dorpelingen, ze staan altijd klaar
voor hun dorp.” En zo ook deze keer.
Want een crowdfundingscampagne
volgde en het dorp doneerde massaal.
‘t LaefHoês ontving een duurzaamheidssubsidie van de gemeente Horst
aan de Maas en ook nog eens 9.400
euro vanuit inwoners zelf. “Daar waren
we heel blij mee, maar dat lost onze
problemen niet zomaar op.”

Energielasten
Het bestuur van ‘t LaefHoês besloot
eens goed met elkaar te praten, “even
de koppen bij elkaar steken”, zegt Van
Essen. “Want dat was wel nodig. Als
het zo doorging, dan konden we beter
meteen de stekker eruit halen.” Er
werd door het bestuur streng gekeken
hoe ‘t LaefHoês kosten kon besparen.
“Dat kan bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak te leggen”, gaat
Van Essen verder. “Eigenlijk ontzettend zonde, want het is een monument. Maar we moeten meegaan met
de tijd.” Op gebied van energielasten,
was ook spouwmuurisolatie één van
de opties. “Dat is al klaar en de zonnepanelen komen ook bijna op het dak.”

Vertrek huurders
‘t LaefHoês is opgebouwd in twee
delen, vertelt Van Essen. Het
oude en het nieuwe. “Er is wat
achterstallig onderhoud in het
oude deel, ook dit moeten we
oplossen. In samenwerking met veel

vrijwilligers uit het dorp kunnen we
dit doen.” Het grootste struikelblok
van ’t LaefHoês van America was het
vertrek van enkele kleine huurders.
“Je hebt grote en kleine huurders”,
zegt Van Essen. “Een huisarts,
priklocatie en fysio zijn bijvoorbeeld
de grote, zij huren de hele week een
locatie. Maar dan heb je bijvoorbeeld
ook huurders die er niet dagelijks
zitten. Een aantal vertrok en dan
komen er ruimtes leeg te staan, we
kregen die niet direct opgevuld.”
Ook daar werd een oplossing voor
bedacht. Zo wordt binnenkort
America Left gestart. Van Essen legt
uit: “Vorig jaar had een inwoner
stervensbegeleiding nodig, maar
de thuiszorg kon die niet leveren
vanwege een personeelstekort.
Met America Left willen we dat
voorkomen door het probleem samen
aan te pakken. Gemeenschapszorg
noemen we dat.” Het is de bedoeling
dat America Left in ‘t LaefHoês komt.
Ook wordt een ruimte werkklaar
gemaakt voor groepsbijeenkomsten.
“Het Toon Hermans Huis bijvoorbeeld
kan daar een ruimte huren.”
Zo vult ‘t LaefHoês beetje bij beetje
haar tekort aan. “We gaan echt de
goede kant op”, zegt Van Essen.
“En dat alles met dank aan de
inwoners. Zonder al die schenkingen
en vrijwilligersuren waren we er
nooit gekomen.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

Vier generaties

Grote wens uitgekomen
Met de geboorte van baby Jade Ortsen is een grote wens van overgrootoma Margriet Henraath uitgekomen. Moeder Joyce Ortsen
bracht de jonge Jade op de wereld en samen met oma Natasja
Jeurissen-Henraath vormen ze vier generaties.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

PERSONEEL GE ZOCHT
voor alle werkzaamheden
Reindonkerweg 6, America / www.plantenkwekerijrobvanvegchel.nl

video van stichting Haarwensen.
“Het heeft ook te maken met
mijn oma. Zij had kanker, kreeg
chemo en had toen ook een haarwerk nodig.” 300 euro was Anieks
streefbedrag, maar ze haalde dus
het dubbele op.

St. Odastraat 32
5962 AW Melderslo
077 398 17 93
autobedrijfthielen.nl

Het adres voor:
• Onderhoud en reparaties
van alle merken personenen lichte bedrijfsauto’s/
campers
• Accu’s en banden
• Occasions
Wij zijn van
• APK
24 juli t/m
10 augustus
• Airco onderhoud
wegens vakantie
voor €79,95 *
gesloten

* Personen- en lichte bedrijfsauto op
basis van r134a koelmiddel
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Een bieb voor groene vingers
Creatief
In haar werk als verpleegkundige komt
Yvonne maar weinig met de natuur
in aanraking, maar dat wordt in haar
vrije tijd goed gecompenseerd. “Ik heb
gewoon groene vingers, dat heb ik van
mijn ouders meegekregen. Ik ben met
het buitenleven en tuinieren opgevoed.
In het verleden heb ik al vaker kamerplanten gestekt, maar nu ben ik meer
bezig met buitenplanten. Ik vind het
leuk om creatief bezig te zijn. Naast
tuinieren schilder ik vaak, brei, knutsel of haak ik. Mijn man Bert heeft de
kast van de Plantenbieb gemaakt. De
bordjes die erbij staan wil ik er leuk
uit laten zien, dus er zit veel creativiteit in.”

Seizoenen
In de Plantenbieb zitten naast planten, ook zaden en decoraties, maar
er is zeker nog ruimte voor uitbrei-

ding. “Ik heb een hele kamer waar ik
veel plantjes kweek, zowel kamer- als
buitenplanten. Ook ben ik bezig met
droogbloemen, sommige zijn momenteel aan het drogen, andere groeien
nog. Dat is een proces. Het plan is om
elke zaterdag koffieboeketjes neer te
zetten. Dat zijn bloemen uit mijn tuin
waar ik dan een boeket van bind, om
die ook in de Plantenbieb te zetten.”
Ook na de zomer blijft de Plantenbieb
doorgaan. “Die gaat met de seizoenen mee. Het zadenseizoen begint nu,
dus er komen nog een heleboel zaden
bij. In de zomer heb ik decoraties met
schelpen, in de herfst pompoenen.
In de toekomst wil ik misschien nog
wenskaarten of tuintijdschriften in de
bieb leggen. Ik heb er zelf veel plezier
van en ik ervaar ook de blijheid van
de mensen. Dat doet me goed.”
Tekst en beeld: Koen van Meijel

Mogelijk jeugdige criminelen
naar Ter Peel
Volgens minister Sander Dekker kan gevangenis Ter Peel in Evertsoord
in de toekomst ook gebruikt worden voor jeugdige criminelen. Dat bleek
uit een onderzoek.
Er is meer behoefte aan gevangeniscapaciteit voor jonge delinquenten.
Voorheen was er een afname van
jeugdcriminaliteit. De jeugdcriminaliteit neemt niet toe, maar er wordt
tegenwoordig zwaarder gestraft. Dat
zorgt voor meer jongeren die vast
komen te zitten en zijn er meer plekken
nodig. Onderzoek wijst uit dat Ter Peel

in Evertsoord een geschikte plek zou
zijn. Op andere gevangenissen, zoals
Spijkenisse, Breda en Nijmegen is er
niet genoeg plek om deze jongeren vast
te zetten. Als Ter Peel daadwerkelijk een
basis wordt voor jongere delinquenten,
dan worden zij in een apart, bestaand
gebouw vastgezet. De minister kijkt na
de zomer wat de mogelijkheden zijn.

Meerdere tests uitgevoerd

Geen blauwalg in zwemwater Kasteelse Bossen
Er waren verschillende vermoedens van blauwalg in het water van de Kasteelse Bossen in Horst.
Waterschap Limburg laat aan HALLO Horst aan de Maas weten geen blauwalg te hebben aangetroffen
in het zwemwater.
Het zwemwater in de Kasteelse
Bossen kleurde begin juli op verschillende plekken blauw. Al snel
kreeg Waterschap Limburg diverse
meldingen. Het is al vaker voorgekomen dat er in het water blauwalg is gevonden. Maandag 5 juli

vond er een bemonstering plaats
door het waterschap. “Daarbij is
ook een visuele inspectie uitgevoerd”, zegt een woordvoerder van
het waterschap. “Visueel is niets
geconstateerd. Er is verder niets van
blauwalg bij ons bekend.” Later die

week werd er nog een meting uitgevoerd. “Ook uit deze meting bleek
dat er geen blauwalg is geconstateerd. Niets aan de hand dus.”

Tekst: Niels van Rens

Laatste redding gymzaal Hegelsom van de kaart
Yvonne Douven (VVD) streed tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 juli van de gemeente Horst
aan de Maas voor het behoud van de gymzaal van Hegelsom. Ze diende daarom een voorstel in om de
gymzaal niet te slopen, maar daar was een meerderheid van de raad het niet mee eens.
Al eerder is vastgesteld dat de gymzaal in het kerkdorp zou verdwijnen.
Het zou teveel geld kosten om het
te behouden en in plaats daarvan
zouden de Hegelsomse leerlingen
naar de nog te bouwen sporthal in
Meterik moeten reizen. Dit was al
langer bekend, maar voor verschillende ouders was dit besluit onverwachts. Ze besloten een petitie te
starten, maar dit mocht niet baten.
Voor Douven was het enorm van

belang dat de gymzaal behouden
blijft. “Als de kinderen naar Meterik
moeten reizen, kost dat 2,5 week
per jaar aan onderwijs.” Maar de
gemeenteraad heeft al eerder
besloten het gebouw te slopen,
de zaal behouden kost teveel geld.
Verantwoordelijk wethouder Han
Geurts ontraadde het voorstel dan
ook. “Dat de sloop wat gaat doen
met de leefbaarheid in het dorp,
ja dat geloof ik. Maar de kosten

zijn hoger dan de baten.” Toch liet
Geurts een lichtpuntje aan het eind
van de tunnel branden voor de
bezorgde ouders. “Als zij ineens
komen met een goed, dichtgetimmerd plan waarin ze met het dorp
deze kosten kunnen opvangen, wil
ik daar wel naar kijken.” De meeste
raadsleden konden het voorstel van
Douven niet steunen.
Tekst: Niels van Rens
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Auto door aanrijding
in voortuin beland
Bij een aanrijding tussen twee auto’s belandde op maandag 12 juli
één van de auto’s in een voortuin van een woning aan de
Van Vlattenstraat in Sevenum. De schade aan beide auto’s is groot.
Rond 16.00 uur botsten de twee
auto’s tegen elkaar. Door de harde
klap schoot een auto door en
belandde deze in een voortuin,
waar de auto tot stilstand kwam.

Hoewel de schade aan de auto’s erg
groot is, zijn de automobilisten er
goed vanaf gekomen. Een van de
bestuurders werd ter plekke door
ambulancemedewerkers behandeld.

Politie op zoek
naar roverskoppel
De politie-eenheid Horst/Peel en Maas is op zoek naar een roverskoppel dat verdacht wordt voor diefstallen en babbeltrucs in de
omgeving van Sevenum. Het koppel sloeg onlangs toe en wist een
sleutelbos te ontvreemden.
Het roverskoppel bestaat uit een
lichtgetinte man en blanke vrouw.
Volgens het signalement is de man
ongeveer 20 jaar oud en heeft hij
een donkere haarkleur en donkere
lijnen rond de ogen. Ten tijde van de
diefstal droeg hij een donkerkleurige
trainingsbroek met verticale witte
strepen aan de zijkant. Hij droeg
een pet en een blauwe jas met
capuchon. Hij verplaatste zich op
een donkerkleurige herenfiets met

bagagerek aan de voorzijde. Volgens
het signalement van de vrouw is
zij ongeveer 40 jaar. Ze heeft een
tenger postuur en smal gezicht,
met zwarte haren in een staart en
een tatoeage op het onderbeen.
De vrouw zat op een donkerkleurige damesfiets. Voor meldingen
van personen in de omgeving die
voldoen aan deze signalementen
kan contact met de politie worden
opgenomen via 0900 88 44.
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HISTORISCHE BINNENSTAD
AAN DE MAAS
Kom lekker shoppen in het eeuwenoude centrum
met de bijzondere boetiekjes en sluit je dag af aan de
sfeervolle boulevard. Venlo is de perfecte bestemming
voor een gezellig dagje uit aan de Maas!
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Wij zijn dolgelukkig
met de geboorte van onze zoon

Fèz

Daan

Geboren 9 juli 2021
Broertje van Lars
Zoon van Ruud Jacobs
en Monique Zanders

Totaal onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen
van ôzze pap en opa

Geboren op 19 juni 2021

Eef

4 juli 2021
Dochter van
Koen Kleuskens &
Liz Arts
Burg. Steeghsstraat 5
5961 RK Horst

Dochter van
Koen Hoeijmakers en
Elsa Buijssen
Simonsstraat 10B
5976NX Kronenberg


Imke
Geboren

6 juli 2021
Dochter van
Ruud en Els
Cuijpers-Linders
Meteriks Veld 64
5964 AR Meterik

Leen Kersten-Jacobs
echtgenote van

Jan Kersten †

Horst, 11 juli 2021
Correspondentieadres: v. Mirlaerstraat 4, 5961 SK Horst
De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 16 juli om 10.30 uur
in de Lambertuskerk, Horst. Aansluitend leggen wij pap te ruste
bij mam op het kerkhof.

Corr.adres: Klassenweg 35, 5975 PR Sevenum
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 16 juli om 10.30 uur
in de parochiekerk van de H.H. Fabianus en Sebastianus
te Sevenum, waarna we haar zullen begeleiden naar pap op
de begraafplaats aldaar.
Bij het condoleanceregister zullen collectebussen staan ten gunste
van de Vrienden van Sevenheym voor een vrijwillige bijdrage.
Een speciaal woord van dank aan de megjes van Sevenheym
en dokter van Weeghel en team voor hun liefdevolle verzorging
en begeleiding.

Door de hoeveelheid warme reacties, naar
aanleiding van het overlijden van

Paula Stevens-Wijnhoven
zijn we diep geraakt.
We zijn niet in staat u allen persoonlijk te bedanken maar
via deze weg geven we te kennen dat uw lieve woorden van
troost ons enorm hebben gesteund.
Daarvoor onze hartelijke dank.
John Stevens
Familie Sonnemans
Kinderen en kleinkinderen
America, juli 2021

Hoe dan ….?
Onze lieve vriendin,

Hanny Vermeulen
is niet meer onder ons.

Geboren

Fer

11 juli 2021
Lieve zoon en broertje van
Rik & Carla, Teun en Siem
Spreeuwenberg-Claassens

Wij wensen Mart, Lissa, Robbert en Suze, Linn en Rick
heel veel sterkte met dit grote verlies.
De kameruj.

Pastoor Teeuwenstraat 64
5962 CB Melderslo

uitvaartbegeleiding

† Sevenum, 13 juli 2021

De bloemen bloeien
de vogels fluiten
en dan wordt het stil ………



bob noten

Jeannette en Ron
Anke en Michel
Bas en Marion
Karlijn
Peter en Lily
Tim en Jill
Erik en Tessa
Annelies en Alex
Hiske
Wout
Jorrik

Degenen die ik lief heb verlaat ik,
om degenen die ik lief had terug te vinden.

Ruud en Tessa
Givan

Evi

echtgenoot van

Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Monique en Bart
Jesper
Koen

Geboren op
8 juli 2021

‘Ton vàn Biële Bertje’
Anny Beelen - Aerdts †

* Maasbree, 12 april 1937

Welkom lief meisje!

Ton Beelen

Jorn en Monique Smits-Haenen
Steeghoek 4
5975 NR Sevenum

Dopheide 10
5971 GA Grubbenvorst

Welkom lieve

Sterven in vrede, dat is
met een gerust hart je ogen kunnen sluiten.

Jan en Mirjam
Mark en Manon
Marc en Aldy
Marc en Jacqueline
Robert en Anette

Dankbetuiging

Het heeft ons goedgedaan zoveel medeleven
en belangstelling te hebben ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man, vader en opa

Mart Jakobs
Wij hebben dit zeer gewaardeerd.
Ook dank voor de ontvangen donaties voor de Nierstichting.
Mia Jakobs-Willems
Kinderen en kleinkinderen

24-uur
bereikbaar

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Met liefde en passie

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Jan Deckers
90
Proficiat van
Kiender, kleinkiender
en achterkleinkiender

Gerrit en Bep
Thijssen-Smits
Gefeliciteerd met jullie
60-jarig huwelijk
Annemie-Pierre, Lisette-Mart
Jurre, Jelle-Femke, Lotte-Tom,
Lars-Famke, Floor
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Gezocht: Poetshulp in Horst,
3 uur per week (niet in het weekend).
Tel: 06 15 19 19 15.
Voor aardbeienplanten, groente
planten o.a.: winterpreiplanten,
fruitbomen en kleinfruit naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom.
Tel.: 077 398 35 52.
Te koop diverse soorten groente en
fruit. Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52 85
93 48.
Optidee party: het kan weer! Word
jij gastvrouw/-heer: bel 06 48 55 07
30. www.optidee.nl/peggy-wismans
Nieuwe aardappelen te koop!
Zelfbediening Bosstraat 63 Hegelsom.
TEGELZETTER GEZOCHT,
Nieuwe uitdaging? Zorgeloos werken?
www.Slaats-tegelwerken.nl en bel!
Gezocht: (werk)ruimte van ongeveer
100 m³. Horst of naastgelegen dorp,
bel 06 13 64 01 81.
Zoete en zure kersen, zelf plukken.
Nieuwe aardappelen. P. van Lankveld,
Tienraijseweg 2, 5864 CJ Meerlo.
Tel.: 06 53 13 01 32.

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

‘Omroep
Horst aan de
Maas weer
mogelijk
terug op tv’

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

Voor de omroep ziet het er op
dit moment niet heel roos
kleurig uit. De televisiezender
is op zwart gegaan en alleen
de radiozender opereert vanuit
‘t Gasthoês. De omroep was
niet levensvatbaar volgens
onderzoeken en daarom moest
het gedeeltelijk stoppen.
De professionele journalisten
kwamen op straat en de
omroep is weer terug bij een op
volledig gedraaide organisatie.
Maar er is licht aan het eind van
de tunnel, zegt Thijs Rutten,
lid van de Raad van Toezicht
van Omroep Horst aan de
Maas. “Helaas moesten we
gedeeltelijk stoppen”, zegt hij.
“Maar we zijn niet bij de pakken
neer gaan zitten, integendeel.
Ik zie weer een mooie toekomst
voor Omroep Horst aan de
Maas.”

Samenwerken
Eerder werd al gemeld dat de
omroep gaat samenwerken
met de omroep in de gemeente
Peel en Maas. “Daar zijn we
heel blij mee. Want de omroep
kan het alleen niet aan. We
hebben hulp nodig van andere
omroepen en hetzelfde geldt
voor hen. Tegenwoordig is
een zelfstandige omroep
niet levensvatbaar. Je moet
samenwerken.” Uiteindelijk is
het de bedoeling dat de twee
omroepen fuseren. “Dan krijg je
één bestuursorgaan en kun je
bijvoorbeeld elkaar vrijwilligers
uitwisselen, of de apparatuur.”
Wat wel van belang is, is dat
Omroep Horst aan de Maas haar
eigen tv-zender terugkrijgt.
“Daar gaan we heel hard voor
werken”, zegt Rutten. “Het duurt
nog eventjes voordat we dit
gerealiseerd krijgen. Zoiets gaat
niet over één nacht ijs. Over een
paar maanden moeten we
een plan presenteren aan de
gemeente Horst aan de Maas.
Daarna zien we wel verder.”

Ik zie weer
een mooie toekomst

n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Slotactiviteit KERNgezond
op De Doolgaard
De laatste activiteit van het jaar van het initiatief KERNgezond op basisschool De Doolgaard is achter de rug.
De kinderen van de groepen 6 en 7 speurden in het eigen dorp naar vragen en opdrachten rond het thema
gezondheid.

Als het aan Thijs Rutten
(Raad van Toezicht Omroep
Horst aan de Maas) ligt, komt
Omroep Horst aan de Maas
gewoon weer terug op tv.
Eerder werd al bekend dat er
plannen zijn voor een fusie
met Omroep P&M. Daardoor
zou de Horster omroep weer
kijkers kunnen krijgen.

www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
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Tekst: Niels van Rens

KERNgezond Fris & Fruitig is een
initiatief voor educatie over een
gezonde levensstijl voor kinderen
op een leuke, actieve manier.
Tijdens deze laatste activiteit werd
er gezond bewogen, met een

speurtocht van meer dan een uur
waarbij de leerlingen sportieve
opdrachten uitvoerden. De kinderen
kwamen onderweg vragen tegen
over gezond en ongezond eten en
moesten met elkaar samenwerken

om de opdrachten en vragen goed
uit te voeren. Dit alles zorgde voor
een leerzame ochtend. Na de
zomervakantie is KERNgezond weer
actief op De Doolgaard.

Kermissen gaan in andere opzet door
De coronacijfers gaven de afgelopen week een flinke ruk omhoog. Naar aanleiding van de persconferentie
heeft de gemeente Horst aan de Maas een spoedoverleg gehad met de kermiscomités om te bekijken wat er
mogelijk is voor elk dorp.
De kermissen in Tienray,
Broekhuizenvorst en Meterik van
het aanstaande weekend gaan door,
hoewel het gaat om een iets andere
opzet. Tijdens het overleg is er
gekeken naar wat de mogelijkheden

zijn binnen de aangescherpte
maatregelen. De kermis met
attracties kan doorgaan, maar over de
activiteiten rondom de kermis hebben
de comités nadere afspraken met de
gemeente gemaakt. De organisatoren

zijn volgens de gemeente tevreden
over de afspraken, omdat dit
de mogelijkheid geeft om de
kermisfeesten toch door te laten gaan.

Gemeente is bezig met toekomstvisie
kern van Sevenum
Het Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP) ligt op de collegetafel van de gemeente Horst aan de Maas.
De Weisterbeek in Horst wordt bijvoorbeeld aangepakt, maar er vindt ook een fusie plaats van de basisscholen De Horizon en De Dobbelsteen in Sevenum en dat zorgt voor de nodige veranderingen in het dorp.
De gemeente Horst aan de Maas is nu
bezig met het opstellen van een visie
voor het centrum van Sevenum. “We
verwachten deze over enkele weken
te presenteren”, zegt wethouder Rudy
Tegels. “Daarin worden de veranderingen voor de basisscholen meegenomen, maar ook andere belangrijke
zaken zoals de verkeersveiligheid in
het centrum, het openbaar vervoer en
de kern zelf.” De gemeente is momenteel in gesprek met allerlei stakeholders. “Het is belangrijk dat je bij een
toekomstvisie van een dorp de inwoners meeneemt”, vervolgt Tegels. “Dit
maak je samen. We zijn in gesprek
met ondernemers, het kerkbestuur, de
dorpsraad en alle andere partijen die
hierbij betrokken zijn.”

Driehoek
Wat al zeker is, is dat basisscholen
De Horizon en De Dobbelsteen
fuseren tot één school. De Horizon
wordt de thuisbasis, dat betekent
dat De Dobbelsteen leeg komt
te staan. “We zijn bezig met een
goede invulling te geven voor dit
karakteristieke pand. De leerlingen
van De Dobbelsteen verhuizen
naar De Horizon. Dat zorgt voor
ruimtegebrek en daarom gaan
we ons best doen om het pand te
vernieuwbouwen en wellicht nog een
stuk aan te bouwen. Het is belangrijk
dat we de driehoek Den Eigen, de
Wilhelminastraat en de Monseigneur
Evertsstraat hierin meenemen, waar
de scholen aan liggen.” Voordat de

gefuseerde school (De Ezelsbrug)
officieel wordt geopend, wil de
gemeente eerst het project van
de Weisterbeek in Horst afronden.
“Dat hebben we afgesproken met
Dynamiek (scholenkoepel, red.)”,
zegt Tegels. “Je moet niet twee
dergelijke grote projecten tegelijk
draaien. Dat doen we om de beurt.”
Als alle gesprekken vanuit de
gemeente met de Sevenumse stakeholders zijn geweest, wordt het plan
gepresenteerd. “Dit koppelen we
uiteraard terug naar de inwoners van
Sevenum. We vinden het belangrijk
dat zij meteen op de hoogte zijn van
de ontwikkelingen in hun eigen dorp.”
Tekst: Niels van Rens
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Nieuwe traditie in de maak

Wiel en Frits organiseren Sevenumse Reünie
Binnenkort wordt er misschien wel een nieuwe traditie geboren in Sevenum. Als het aan Wiel Janssen (87) en
Frits Verhaegh (88) ligt in ieder geval wel. Ze willen een dorpsreünie organiseren op donderdag 29 juli voor
alle inwoners van Sevenum. “Iedereen is welkom”, zeggen de twee heren.

De vriendengroep van Wiel en Frits
probeert zo vaak als het kan een reünie voor hun eigen groep te organiseren. De laatste jaren ging dat steeds
moeilijker. “Ook bij onze vriendengroep vallen steeds meer mensen
weg, we worden ook ouder”, zegt
Wiel. “Daarom kwam het idee om een
reünie te organiseren voor iedereen
uit Sevenum. Iedereen is dan welkom. Hoe oud of hoe jong je bent,
dat maakt niets uit. We hopen dat de
eerste editie een succes wordt zodat
er wellicht een traditie geboren is.
Dan komen elk jaar allerlei mensen
uit andere dorpen en steden naar
Sevenum om elkaar te treffen en een
praatje te maken. Zo simpel is het.”
Over een programma willen Wiel en
Frits niet denken. “Dat mogen de
mensen zelf weten”, zegt Frits. “Het
leukste is dat als vriendengroepen die
willen komen dat zelf vormgeven voor
hun eigen groep. Het gaat niet om het
programma, maar dat je elkaar weer
ziet en gezellig bij kletst.”

oorspronkelijk niet zelf verzonnen”,
zegt Wiel. “Dat was het motto van
het OLS dat in 2019 gehouden werd.”
Om het motto te gebruiken, hebben
ze netjes een mail gestuurd aan
schutterij St. Sebastianus dat naar
de organisatie van het toenmalige
OLS verzorgde. “We hopen ook dat
we deze leus ieder jaar mogen
gebruiken voor de reünie.” Verzameld
wordt er op donderdag 29 juli op de
Markt. “Als de coronamaatregelen
het natuurlijk toelaten”, zegt Frits.
“We kunnen de kerk openen en
mensen kunnen lekker op het terrasje
zitten of wat kletsen op de Markt.
Voor ons maakt het niet uit wat ze
gaan doen, als het maar een gezellig
weerzien is.” Verwachtingen zijn er
dan ook niet voor de twee heren.
“Nee, we zien het wel”, zegt Wiel.
“Al zijn het er vijf man, dertig of
honderd. We zijn overal blij mee.
Er komen er zeker twee en dat zijn
wij. Uiteraard hebben we onze eigen
vrienden uitgenodigd, we zijn met
zeven personen. Daar hebben we ook
positieve berichten van ontvangen.
Gezellig gaat het zeker worden.”

OLS-motto
Wiel en Frits hebben ook een thema
bedacht voor de reünie: Weej treffen
os in Zaerum. “Die hebben we

VAKANTIEREIZEN

! VOLPENSION
Odoorn - Drenthe

Tekst en beeld: Niels van Rens

DAGTOCHTEN
TO CHT
! JUBILEUMDAG

v.a. € 550,-

Vertrekdata: 16 augustus en 20 september
5 dagen volpension

€ 875,-

Lechtal Wanderweg – Oostenrijk
Vertrekdatum: 12 augustus
10 dagen halfpension

! NIEUW
Fietsen in Groningen

€ 490,-

Vertrekdata: 23 aug., 18 sep., 4 en 18 okt.
5 dagen halfpension

€ 100,! NIEUW
Biesbosch & Klompenmaker
Data: 6 en 31 aug., 9 en 22 sep. en 7 en 26 okt.

v.a. € 495,! EXTRA DATA
Auer – Südtirol Italië
Vertrekdata: 3 sep. (10 dgn), 5 en 26 okt. (6 dgn)
halfpension

€ 125,-

! NIEUW
Kerst met André Rieu
MECC Maastricht
Data: 18 en 19 december

!

JU BI LEUM DAG

Veluwe & Deventer

€ 80,-

Data: 29 juli, 17 augustus, 2 en 21 september

! NIEUW
De Tina Turner Musical

€ 130,-

Beatrix Theater
Data: 23 oktober en 12 december

TO CHT
GHIEL

EN

DEAL

! NIEUW
Hulst - Zeeland

v.a. € 395,-

Vertrekdata: 27 aug., 1 en 29 okt.
4 dagen halfpension

Fietsen in de Eifel

Vertrekdata: 12 september en 10 oktober
5 dagen halfpension

Matrei am Brenner - Tirol

€ 950,-

Vertrekdatum: 28 augustus
9 dagen halfpension

€ 475,-

!

JU BI LEUM RE

!

NIEUW

! NIEUW
Verrassingstocht

€ 100,-

Data: 27 juli, 4 en 27 aug., 14 en 23 sep., 13 en 28 okt.

IZ EN!

Bremen – Goslar – Oberau – Wroclav – St. Michael
im Lungau – Ieper – Frankrijk – Valencia
Vraag voor meer informatie onze speciale Jubileum
Editie aan via www.ghielen.nl

v.a. € 40,-

O.a. Den Haag & Scheveningen, Gouda & Leiden,
Giethoorn & Elburg
Kijk voor meer informatie op onze website
www.ghielen.nl

!
! NIEUW
Holland Zingt Hazes
Ziggo Dome
Data: 5 november en 19 maart

v.a. € 115,-

JU BI LEUM DAG

TO CHT

€ 100,! NIEUW
Grotten van Kanne & Dinercruise
Data: 18 aug., 17 sep. en 14 okt.
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Horstenaar maakt De Zoveelste Quiz
Voor wie een lekker avondje in de kroeg pubquizzen mist heeft Jeffrey Jacobs uit Horst een oplossing bedacht:
De Zoveelste Quiz. Elke dinsdag uploadt hij een quiz op YouTube over elk willekeurig onderwerp, of het nou
Disney, Goede Tijden, Slechte Tijden of Horst is.

Lijstje
De Zoveelste Quiz gaat elke week over
een ander onderwerp, van series tot
films tot een quiz over Horst zelf. “In
mijn telefoon heb ik een heel lijstje
staan van onderwerpen waar ik nog
graag een quiz over zou willen maken.
Ik kies er eentje uit en begin alvast
met het maken van de lay-out. Daarna
is het gewoon vragen verzinnen. In de
tussentijd zoek ik ook nog naar een
aantal leuke filmpjes die ik erin kan
verwerken. Het leukst vind ik de quizzen over films en series. De eerste quiz
die ik erop heb gezet ging over The
Walking Dead. Ik hou ook van Breaking
Bad, Prison Break, series met wat actie
erin. Ik heb ook quizzen gemaakt over
games, maar dat sloeg niet echt aan.
Dat is een andere doelgroep.” De quizzen tot en met september heeft Jeffrey
al klaar staan. “Die zijn af en klaar om
gepubliceerd te worden. Daar zitten
onderwerpen bij als sport, reclames,
The Hunger Games, Assassin’s Creed, er
zit van alles tussen.”

Views
Het idee van De Zoveelste Quiz is
duidelijk, elke week een video van
20 minuten met daarin vragen over
een bepaald onderwerp. “Ik kijk
veel series en films en daar maak ik
dan graag quizzen over. Daar doe ik
dan filmpjes en geluidjes bij”, vertelt Jeffrey Jacobs. “In de coronatijd,
toen alles nog echt op slot zat, deed
ik veel online pubquizzen met mijn
vrienden. Ik kwam op een gegeven
moment op het idee om er zelf ook
eentje te maken en zo is het begonnen. Ik doe het vooral voor anderen,
maar ook wel een beetje voor mezelf.
Als het uiteindelijk goed loopt, wil ik
misschien dit soort quizzen maken
voor in kroegen. Ik draai ook graag
muziek en ik maak mixtapes, dus ik

zou wel graag een soort bedrijfje willen starten waarbij ik zowel quizzen
als muziek kan aanbieden. YouTube
heeft een best strikte copyright-regeling, dus dat kan ik niet in mijn quizzen combineren.”

Geknipt
Elke week een nieuwe video maken
en uploaden is niet iets wat iedereen binnen een mum van tijd doet.
“Het maken van de quiz gaat nog
best snel, maar het opnemen ervan
is toch wel een dingetje”, lacht
Jeffrey. “Dan verspreek je je en dan
moet er weer een boel geknipt worden. In het maken van een quiz zit
toch wel zo’n 1,5 tot 2 uur tijd voor
een video van 20 minuten. Ik heb

een opleiding in ICT gedaan, dus
dat heeft niet veel met quizzen te
maken. Wel helpt het dat ik al weet
hoe je software zoals PowerPoint en
videoprogramma’s kan gebruiken.”
Het bedenken van de vragen zelf
gaat Jeffrey wel makkelijk af. “Ik kijk
altijd naar mezelf en vraag me af of
ik het kan raden. Het is wel handig
als ik zelf al het één en ander over
het onderwerp weet, anders is het
lastig om er vragen bij te verzinnen.
Onlangs maakte ik een quiz over een
serie die ik niet kijk, want dat had
iemand aan me gevraagd. Dan merk
je toch wel dat het een stuk lastiger
is om goede vragen te verzinnen.
Vaak zoek ik naar informatie op bijvoorbeeld Wikipedia.”

Jeffrey uploadde vier maanden geleden
zijn eerste video. “Ik krijg nog niet veel
reacties, maar wel aardig wat kijkers.
Ik had een quiz over Flikken Maastricht
geüpload en daarop kreeg ik binnen
twee dagen 250 views. In het grote
geheel is dat nog niet erg veel, maar ik
ben nog niet erg lang hiermee bezig.
Familie en vrienden zien het, maar ook
veel mensen die ik niet ken. Dat is toch
wel het leukste. Ik hoop wel dat het
kanaal meer kijkers trekt, zodat het
een beetje bekendheid krijgt. Ik hoef er
zelf niet bekend mee te worden. Ik kan
iedereen aanraden om te beginnen bij
de quiz over Horst.”

Tekst en beeld: Koen van Meijel

Oh, zit dat zo!

Tijd voor de zomerbemesting!
Het gras is al een tijdje goed aan het groeien. Hierdoor heeft het veel voeding uit de bodem gehaald. Als je dit niet tijdig aanvult kan het gras
vlekkerig worden, ontstaan kale plekken, krijgt onkruid de ruimte en heb je meer kans op andere ziektes en plagen.
onkruid. Ook blijft het gras hierdoor mooi diepgroen.
Bemesten met natuurlijke/organische meststoffen verrijkt de
bodemstructuur en werkt langer dan kunstmest. De korrels
geven drie tot vier maanden lang
steeds kleine beetjes voeding af.
Organische mest beschadigt het
gras niet als je het direct na het
maaien aanbrengt of als je het bij
zonnig weer op je gazon strooit.
Bij kunstmest kan het gras ‘verbranden’. Welkoop adviseert organische meststof, dit is duurzamer
en heeft een langere werking.

Met andere woorden: door je
gazon op tijd te bemesten houd
je het gezond en weerbaar. Je
krijgt een gesloten grasmat
met minder kans op ziektes en

Bemesten doe je met de hand of
met een strooiwagen. Vooral voor
een groter gazon is een strooiwagen handig. Lees op de verpakking hoeveel je nodig hebt.
Gemiddeld gebruik je ongeveer
één kilo per 10 m2. Is je gazon

droog tijdens het bemesten,
sproei het dan daarna om te zorgen dat de meststoffen goed in
de bodem terecht komen. Een
strooiwagen heeft als grote voordeel dat de meststof gelijkmatig
wordt verspreid, hierdoor krijg
je een nog mooier egaal groen
gazon.
Drie keer per jaar bemesten is
wenselijk om een gezond en
groen gazon te krijgen en te
behouden. De eerste keer bemest
je dan in maart/april en een
tweede keer in mei/juni. Als het
nodig is dan kun je het gazon in
de zomer nog eens extra bemesten. Heel belangrijk is in elk
geval om in het najaar je gazon
een najaarsbemesting te geven.
Vergeet zeker ook je andere tuinplanten niet eens extra te verwennen met een bemesting.
Denk dan aan je borders, hagen,

groentetuin, en alle planten in
potten en bakken, zonder extra
mest zullen ze steeds slechter
groeien en worden ze vatbaarder
voor ziektes. Vraag bij de Welkoop
voor gratis advies.

Welkoop Sevenum,
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl

Binnenkijken bij...

Column

Ziekenhuis
bewaking
Op een afstand zijn de sirenes
van de ambulance al hoorbaar,
met toeters en bellen komt de
ziekenauto aanrijden voor een
gedetineerde man. Hij moet met
spoed naar het ziekenhuis,
omdat onze eigen inrichtingsarts klachten heeft geconstateerd die niet in de gevangenis
behandeld kunnen worden.
Maar, naar een ziekenhuis
brengen, dat gaat niet zomaar in
de gevangenis.
Op dat moment treden onze interne
medische - en beveiligingsprocedures
omtrent een ziekenhuistransport in
werking. Dat betekent dat de inrichtingsverantwoordelijke (een senior
medewerker die verantwoordelijk is
voor deze uitvoeringstaken) aan de
slag gaat. Hij zorgt met spoed dat
alle papieren, die de gedetineerde
nodig heeft om de inrichting tijdelijk
te mogen verlaten, in orde worden gemaakt. Ook wordt de directie
geïnformeerd en kijken we waarom
de gedetineerde in de gevangenis
verblijft. Aan de hand daarvan maken
we een risico-inschatting van de
mogelijke gevaren die dit ziekenhuistransport en verblijf in het ziekenhuis
met zich meebrengen. Vervolgens
wordt het intern bijstand team (IBT),
een soort van interne mobiele eenheid, opgeroepen om het transport
te begeleiden. Dit IBT-team staat
24/7 stand-by in de inrichting om bij
calamiteiten en noodoproepen voor
bijvoorbeeld een ziekenhuistransport te ondersteunen. De ambulancebroeders komen binnen, leggen
de gedetineerde man aan de hartmonitor en controleren zijn vitale
functies. Het is inderdaad noodzakelijk dat hij meegaat naar het ziekenhuis. De man wordt op de brancard
getild door de ambulancebroeders.
Ook de mensen van het IBT nemen
plaats in de ambulance. De andere
medewerkers van het IBT stappen
in de bedrijfsauto en rijden meteen
achter de ambulance aan. Eenmaal
in het ziekenhuis bewaken de IBT-ers
de man tijdens alle onderzoeken. En
als hij uiteindelijk te horen krijgt dat
hij die nacht in het ziekenhuis moet
blijven voor verdere onderzoeken,
betekent dit dat ook de IBT-ers in het
ziekenhuis zullen blijven. Immers…
ook een gedetineerde patiënt moet
dag en nacht bewaakt worden om zo
de veiligheid van de maatschappij te
waarborgen.
Carla Wijnhoven
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Twee burgergroepen tegenover elkaar
in toekomstvisie de Maas in Grubbenvorst
Na een aantal informatiebijeenkomsten van Gezicht naar de Maas is er een nieuwe initiatiefgroep ontstaan
die zich zorgen maakt over de mogelijke ontwikkelingen rondom de Maas en Grubbenvorst. De inwoners
noemen zich Genieten aan de Maas en komen met een nieuw plan.

al heel veel inwoners gesproken en
zij zijn het helemaal niet eens met
hun visie.” Tijdens de presentatie
Gezicht naar de Maas vonden Seegers
en Valckx elkaar en begonnen ze
een tegenhangend geluid: Genieten
aan de Maas. “Inderdaad, een knipoog naar Gezicht naar de Maas”, zegt
Valckx. De nieuwe groep plaatste
een oproep in het lokale blad van
Grubbenvorst en kreeg veel respons.
“We hebben inmiddels al tachtig
mensen die zich zorgen maken om de
plannen van Gezicht naar de Maas.”

Samenwerken

Genieten aan de Maas wordt aangestuurd door de Grubbenvorsternaren
Wim Seegers en Willy Valckx. Zij

vernamen de plannen van Gezicht
naar de Maas en staan er niet achter. “De initiatiefgroep heeft grote

plannen”, begint Seegers. “Ze zeggen te spreken namens de inwoners
van Grubbenvorst, maar wij hebben

Ortolanda Melderslo is een modern glastuinbouwbedrijf.
Met (teelt)locaties in Melderslo, America, Horst en Grubbenvorst
wordt er jaarrond op 136.000 m2 radijs geteeld.
Wij groeien en willen ons team daarom versterken!
Ben of ken jij diegene die een nieuwe uitdaging zoekt?

Als medewerker in de glastuinbouw heb je affiniteit met de tuinbouw en ben je dagelijks bezig
met een vers product. Je bent een teamplayer en je weet van aanpakken. Je hebt een grote
mate van zelfstandigheid en eigen initiatief wordt gewaardeerd. Je werkt met een leuke groep
mensen en hebt afwisselend werk.

Allround agrarisch medewerk(st)er
Fulltime (40 uur)

Je bent verantwoordelijk voor diverse machinale oogstwerkzaamheden, logistiek werk en
onderhoud. Technisch inzicht is een pre, omdat er altijd met machines gewerkt wordt.

Allround medewerk(st)er
Fulltime (40 uur)

Je bent verantwoordelijk voor het klaarmaken van orders, het bedienen van verpakkings
machines en selectiewerk. Je werkzaamheden zullen plaatsvinden op de locatie in Melderslo.
Wij bieden
•
Een prettige werksfeer binnen
een leuk team;
•
Afwisselend werk;
•
Salaris en arbeidsvoorwaarden
conform CAO Glastuinbouw;
•
Uitzicht op een vast contract bij
goed functioneren.

Ortolanda Melderslo
Herenbosweg 7, 5962 NW Melderslo
077 397 04 83
www.ortolanda.com

Informatie
Voor meer informatie over de functie
kan contact opgenomen worden met
Monique Cornelissen.
Bij interesse mag er een sollicitatiebrief
met CV per mail gestuurd worden
aan monique@ortolanda.com

De burgerinitiatiefgroep Gezicht naar
de Maas werd enkele jaren geleden
in het leven geroepen. Aanleiding
waren de plannen voor de aanleg van
hoogwatergeulen, in het kader van
de hoogwaterbeveiliging, langs de
Maas, waaronder ook in Grubbenvorst.
Enkele ondernemers en inwoners van
het dorp wilden hier op inspringen en
ruimte creëren voor nieuwe ontwikkelingen. Er zijn inmiddels al gesprekken
gevoerd met betrokken partijen als
Waterschap Limburg, de provincie en
Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn er vier
bewonersavonden gehouden waar
samen met inwoners werd gebrainstormd. “We willen nadrukkelijk de
samenwerking zoeken, niet alleen
in Grubbenvorst, maar ook daarbuiten. Denk aan Greenport, Lomm en
Velden”, zegt Eric Thissen, van Gezicht
naar de Maas. “Het is een kans die we
niet moeten laten liggen.” Inmiddels
is uit alle input een projectplan opgesteld. Het plan is opgedeeld in een
aantal thema’s, waaronder wonen,
recreatie en natuur.

Worst
Maar de tegenhangende groep is
niet blij met de plannen. “Gezicht
naar de Maas denkt puur vanuit een
economisch oogpunt”, zegt Seegers.
“Ze willen onder andere woningen
creëren, horeca en recreatie. Ze
zeggen dan tegen Grubbenvorst dat ze
met het geld wat verdiend wordt het
dorp helpen door betere sportvelden
aan te leggen en de kerk op te
waarderen tot een cultuurtempel.
Dat klopt niet, want daar gaat
de gemeente over. Ze maken de
inwoners van Grubbenvorst lekker en
houden als het ware een worst voor
onze inwoners.” Burgerinitiatiefgroep
Gezicht naar de Maas is het daar niet

mee eens. “Zo zien wij het niet”, zegt
de groep desgevraagd. “Tot nu toe
hebben we alleen nog schetsen en
zijn er nog geen concrete plannen. We
hebben met verschillende inwoners
gebrainstormd tijdens de vier
gehouden informatiebijeenkomsten.
De uitkomsten hiervan hebben we aan
hen teruggekoppeld. We willen dat
Grubbenvorst hier beter van wordt.”
Wel vindt Gezicht naar de Maas het
jammer dat er nu een ‘protestgroep’
opgericht is. “Dat betreur ik. Het
lijkt nu dat er twee groepen zijn die
tegenover elkaar staan en dat is
niet goed. Ik denk juist dat er veel
overeenkomsten liggen in de ideeën
van Gezicht naar de Maas en Genieten
aan de Maas. Die krachten moeten we
bundelen.”

In gesprek
Volgens Seegers wil Gezicht naar
de Maas niet meer aan tafel met
Genieten aan de Maas. “We hebben een keer samengezeten en onze
ideeën gepresenteerd. Deze zijn veel
sneller en worden wel breed gedragen door de inwoners. Maar Gezicht
naar de Maas wil alleen maar kijken
naar haar eigen ideeën.” Ook Seegers
betreurt de gang van zaken. “Het
is jammer dat we tegenover elkaar
staan. Het is goed dat Gezicht naar de
Maas met deze ideeën is gekomen,
maar ze zijn nu niet goed uitgewerkt.”
Beide partijen zijn momenteel in
gesprek met de gemeente Horst aan
de Maas. Verantwoordelijk wethouder
Eric Beurskens van de gemeente Horst
aan de Maas heeft al aangegeven dat
er dit jaar nog veel werk verzet moet
worden om tot een visie te komen
en dat geldt ook voor Gezicht naar de
Maas dat aangeeft na de zomervakantie weer een bijeenkomst voor alle
inwoners te willen organiseren om
samen over de ideeën te praten. Er is
tijd nodig om de diverse meningen op
te halen en te wegen op wenselijkheid en haalbaarheid en te komen tot
een breed gedragen plan. “Gezicht
naar de Maas staat open voor elke
inwoner en dus ook voor Genieten
aan de Maas, om andere inzichten en
wensen te bespreken”, zegt Thissen
namens de initiatiefgroep. Wellicht
groeien de twee groepen in de
komende tijd alsnog naar elkaar toe.

Tekst: Niels van Rens
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Visie Veehouderij vastge
steld in Horst aan de Maas
Kapstok
Veel discussie was er in de raad over
het woord visie. Want wat betekent
een visie nu? Yvonne Douven (VVD)
noemde het een tekening, een schets.
Andere partijen zagen het als een
kapstok. Partij Essentie snapte daarom
ook niet waarom er zo lang discussie
was over de Visie Veehouderij. Voor
haar was dit alleen maar een kapstok,
waar nog heel veel aan toegevoegd
kon worden. Daar was de SP het niet

helemaal mee eens. “Dit is inderdaad
een soort kapstok”, zei Michael van
Rengs. “Maar de kapstok moet wel
degelijk zijn, anders vallen de jassen
ervan af.” Daarom steunde de partij
het voorstel niet en moest het volgens haar terug naar de tekentafel. De
meeste partijen zagen dat niet zitten
en steunen alsnog de eerste visie over
veehouderij van Horst aan de Maas.
Tekst: Niels van Rens
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Er zijn té veel themadagen
Kussengevechtdag, Stoepkrijtdag, Tafeltennisdag; je kunt het zo gek niet bedenken of er is elke dag van de maand wel iets om bij stil te staan.
Soms zijn het serieuze onderwerpen zoals Wereld Aidsdag of de Dag van de vermiste kinderen en soms ook lachwekkende als de Dag van het
Duitse bier of de Nationale Spijbeldag voor volwassenen.
Onzin dat er zoveel verschillende themadagen
zijn. Waarom is er een Dag van de Lach of een
Star Warsdag nodig? Deze laatste valt zelfs tegelijkertijd met onze nationale Dodenherdenking. Dan wordt de betekenis van zo’n dag met
een serieuze boodschap toch helemaal ondergesneeuwd? Daarbij, wie ‘viert’ deze dagen nu
echt? Zulke themadagen zijn toch alleen maar
bedacht door slimme marketeers. Denk bijvoorbeeld aan Valentijnsdag, een dag overgewaaid

vanuit de Verenigde Staten en vaak alleen maar
interessant voor de commercie. Anderzijds kun je
zeggen dat we tegenwoordig juist zo’n dagen nodig
hebben om er voor te zorgen dat we opkijken van
onze mobiele schermpjes. Individualisatie is iets
wat daadwerkelijk plaatsvindt en waardoor we allemaal steeds meer in onszelf gekeerd raken. Het zijn
die kleine momentjes en dingen in het leven die er
voor zorgen dat we een verbondenheid met elkaar
voelen. Wie is er nu niet liefhebber van Duits bier?

Hoeveel Star Wars-fans hebben we in ons midden
die zich op 4 mei kunnen laten gaan? En daarbij, is
de wereld met alle aanslagen en doodsbedreigingen niet al serieus genoeg. Eigenlijk is een dag als
Talk Like A Pirate Day gewoon een stapje dichterbij
in de richting van wereldvrede.

Er zijn té veel themadagen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 27

Ik ga gebruikmaken van de nieuwe Greenport Bikeway
De Greenport Bikeway, het fietspad tussen stations Horst-Sevenum en Venlo, wordt al een aantal jaar in gebruik genomen. De fietsroute moet
automobilisten met woon-werkverkeer op die route verleiden vaker met de fiets naar het werk te gaan. Veel mensen maken gebruik van dit
fietspad, zo blijkt uit de poll van vorige week.
Dit jaar start de gemeente Horst aan de Maas met
het verleggen van het fietspad richting America.
Een goed initiatief volgens meerdere pollstemmers. “Voor een lange mooie fietstocht zal het
zich uitstekend lonen”, zegt Moniek Seegers.

VERZ
Maasbree

Lokaal, gezond
en Lekker
Aardbeien
Blauwe bessen
Cherrytomaatjes
Komkommer
Eieren
Sapjes
Zuivel
Kaas
Lange Heide 12 Maasbree

“Vaak genoeg genoten van de opkomende zon vanuit het station onderweg naar het werk in Venlo. Nu
werk ik en woon ik ergens anders, maar vindt het
een heel fijn stuk fietsen.” Peet VW denkt daar anders over: “Helaas te ver omfietsen. Netto 7 kilome-

ter ‘omrit’. Van Horst naar Sevenum, naar Venlo.”
De bedoeling is dat het de vervolgstappen eind 2021
of begin 2022 worden genomen en het fietspad
richting America wordt verlegd.

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo
Beleef de natuur en geniet van de rust
● Maak op uw gemak een wandeling
● Dé gelegenheid om een eigen grafplek te kiezen
●

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor
meer informatie in een persoonlijk gesprek.
Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang.
Informatiecentrum Het Boshuis is dagelijks geopend van
13:30 tot 16:30. Bezoek onze website www.weverslo.nl
voor uitgebreide informatie.
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721

Wij zijn op zoek naar:

SCHOLIEREN EN
STUDENTEN (VANAF 13 JAAR)

Voor weekend- en vakantiewerk in onze kasrozenkwekerijen
in Meterik/America
Zie onze website voor meer informatie of bel: 077 464 20 97

Nielsflits

Column

Ingezonden
redactiebrief
Ik heb ze allemaal al gehoord:
‘De HALLO is een SP-blad’,
‘De HALLO is een CDA-blad’, en
ga zo maar door. Je mag ervan
uit gaan dat een degelijk
nieuwsblad zoals de HALLO
Horst aan de Maas daar streng
in is en objectieve artikelen
plaatst. En zo is dat ook.
Vanuit de politiek krijg je maandelijks wel opmerkingen over artikelen. De ene partij is blij met de
aandacht van je onderwerp, de
andere weer niet. Logisch en zo
werkt het nu eenmaal. Als journalist moet je je dan ook niet verleiden tot dit soort opmerkingen.
De HALLO is en blijft een objectief weekblad, dat is nooit anders
geweest naar mijn mening. Maar
de laatste tijd zijn er wel veel
inwoners die ingezonden brieven
plaatsen. De afgelopen maanden
heb ik het gevoel gehad dat er een
soort tweesplitsing wordt gecreëerd in dit blad en dat is jammer.
Ik vind dat iedereen zijn of haar
mening mag vertonen in een ingezonden brief over welk raadslid
dan ook, als het maar netjes blijft.
Zo zijn ook onze regels. Wat ik dan
wel jammer vind, is dat als er kritiek is op een raadslid, er ineens
paniek ontstaat. Onze redactiemail
wordt overstroomd door ingezonden brieven die een raadslid
beschermen. Zoals ik al eerder
zei: helemaal prima en iedereen
mag zijn of haar mening vertonen.
Alleen komen deze ingezonden
brieven wel van partijgenoten,
vrienden van en familie van.

Onze redactiemail
wordt overstroomd
door ingezonden
brieven die een
raadslid beschermen
Als u het ergens niet mee eens
bent, dat kan. Maar ik weet zeker
dat zaken mondeling en dus persoonlijk uitpraten beter werkt dan
zaken roepen in dit blad. Ik juich
het alleen maar toe dat dit blad zo
goed gelezen wordt en dat er discussie ontstaat, want dat is immers
de bedoeling van de ingezonden
brieven. Maar houd het netjes en
roep niet met twee petten op, dat
is gevaarlijk.
Schrijf ze, Niels
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Wat kun je daar nu mee?
Als omwonenden hebben we de provincie gevraagd om de niet gebruikte uit 2012 stammende vergunning voor de varkenshouderij van Willems in te trekken. Als reactie daarop stortte Willems snel de
fundering, terwijl uit alle uitspraken en aanvragen van vergunningen om illegale situaties op te lossen
bleek dat Willems absoluut geen vee meer wilde en definitief afscheid had genomen van varkens.
Bij de behandeling van het beroep
tegen de milieuvergunning van
Willems stelde de rechter hier een
vraag over. Is de stal over twee jaar
gerealiseerd? Dat kon niet bevestigd
worden. Oorzaak: de onzekerheid
over de vergunning en dan zou
financiering moeilijk zijn. Of het
ontbreken van een vergunning ooit
een probleem is geweest. En over
vijf jaar dan? Ook hier kwam geen
positieve reactie op. Het is duidelijk
dat Willems de stallen als wisselgeld

wil gebruiken of misschien zelfs
dwangmiddel richting gemeente
en omwonenden. Alleen een blind
varken zou dit misschien niet
doorzien, maar alle uitspraken
van de ondernemer en de reacties
bij de rechter maken dit wel heel
duidelijk. De gijzeling met stank
en onvoorspelbaarheid gaan maar
door. Alleen het in beroep gaan
van de gemeente tegen de fase-2
vergunning zal duidelijk maken
of de gemeente dit spel mee wil

spelen. Hoe wethouder Tegels hierin
staat was al duidelijk, daar heeft de
mestverwerker niets voor te vrezen.
De vraag is hoe oprecht de rest van
het college is in het verzet tegen de
vergunning en gemarchandeer in dit
spel. De omwonenden hebben maar
een zekerheid. Het blijft stinken.

Peter Janssen
Hofweg, America

CLT Metal Service
Handelstraat 7
NL-5961 PV, Horst
Nederland

Een greep uit algemene
middelen: als vanouds
Bij de behandeling van de Kadernota, de meerjarige begroting,
was één van de voorstellen om de tekorten te halen uit de algemene reserves. Loes Wijnhoven (CDA) ziet dit wel zitten zoals ze in
de HALLO aangaf, omdat er waarschijnlijk wel meevallers zullen
komen. Er is dus niets nieuws onder de zon, want zo is al vele jaren
geredeneerd door het CDA en dat is ook de reden dat de bodem van
de onze schatkist in zicht is.
Meevallers waren er weinig en
tegenvallers te over die dan op
de één of andere manier werden
gefinancierd vanuit de algemene
reserves. Het kan een keer meevallen maar daar altijd maar van uit
gaan is hetzelfde als de kop in het
zand steken. Een standaard werkwijze om je de schuldsanering in te
werken. Verstandig zou in dit soort
gevallen zijn om de tering naar de
nering te zetten. Maar dat is voor
een partij die leeft met het uitdelen van kraaltjes en spiegeltjes nu
het probleem. Waar het CDA voluit
in gesteund moet worden is om
van de interne organisatie weer
een geoliede machine te maken.
Dat is overigens dan wel een reparatie van een situatie die, net als
de slinkende algemene reserve,
door de jarenlange hegemonie van

het CDA is veroorzaakt. Ook hier
waren jarenlang kraaltjes en spiegeltjes uitdelen belangrijker dan
het gedegen opbouwen van een
organisatie die met voldoende plezier en mankracht haar wettelijke
taken kon uitvoeren. De vraag is
nu hoeveel plezier onze ambtenaren nog hebben in een uitgeklede
organisatie. Misschien een goede
vraag aan de ambtelijke organisatie. De ambtenaren kennen dat
antwoord en een goed onderzoek
daar naar helpt onze ambtenaren
en daarmee helpen we uiteindelijk
onszelf als gemeente. Loes, mocht
je denken, hier wil ik meer van
weten, ik hoor het graag van je. Je
weet me wel te vinden.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Praat voor jezelf, in plaats
voor anderen
Door toenemende groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar productiemedewerkers. CLT Metal Service richt zich op het 3D bewerken van stalen,
roestvaststalen en aluminium buizen, profielen en platen. Dit doen we met een
uniek en modern uitgerust machinepark.

PRODUCTIEMEDEWERKER
Functieomschrijving:
Als allround productiemedewerker werk je in teamverband. Samen met je
collega’s zorg je ervoor dat de machines optimaal draaien en de producten met de
juiste kwaliteit de fabriek verlaten.

Profiel:
•
Je hebt affiniteit met metaal en techniek
•
Je werkt nauwkeurig
•
Je bent betrokken en werkt met verantwoordelijkheidsgevoel.
•
Je bent bereid om je kennis uit te breiden.
•
Je kunt samen werken in een enthousiast team
•
Je bent kritisch en gedreven en hebt plezier in wat je doet

Al meer dan veertig jaar woon ik op de Nieuwe Peeldijk in America.
Op een paar honderd meter van mestverwerkingsbedrijf Willems. Ik
kan zeggen dat ik nooit last heb van de mestverweking die ze daar
doen. Hier in de buurt zitten veel bedrijven, er is veel te doen.
Ik kan me mateloos ergeren aan een
paar mensen die geregeld verhalen
schrijven over de familie Willems in
de HALLO en deze zodanig opkloppen en een stemming proberen neer
te zetten in de hoop dat anderen
meegaan in hun verhaal. Ze doen
dan ook nog alsof ze namens de hele
buurt spreken, waar ik dan ook bij
hoor. Daarbij zeggen ze dat de hele
buurt last heeft van geuroverlast.
Hier is niks van waar, ik heb er nooit
last van. Mensen die zelf veel dichter
bij het bedrijf van Willems wonen,
hoor ik ook nooit klagen. Mensen
mogen best dingen schrijven en roepen, maar dan niet ongevraagd voor
anderen praten.

Er zijn veel mensen blij dat er bedrijven zijn zoals Willems die hard werken en dingen proberen te bereiken.
Zelf heb ik al een aantal keer gebruik
mogen maken van hun water, waarmee ik mijn teelt water heb gegeven. Dit zijn mooie dingen, die we
vooral in onze buurt moeten houden.
Als iemand boos is, dan moet hij dat
zelf weten, maar niet doen alsof er
met hem nog heel veel andere mensen ook boos zijn en en er last van
hebben. Laten ze daar in Horst ook
maar eens naar luisteren.

Toon en Lies Klomp
Nieuwe Peeldijk, America

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.

Kempen creëert

Indien deze functie uw interesse heeft gewekt, stuur dan een sollicitatiebrief met
CV naar k.christiaens@cltmetalservice.com of neem contact op met Koen
Christiaens. Tel.: +31 (0)77 398 19 45

www.cltmetalservice.nl

lokale verbinding
#kempencreëert
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HOOFDTRAINER JOS LUHUKAY

“VANUIT EEN AGRESSIEVE, ACTIEVE MANIER
SPELEN OM SUCCES AF TE DWINGEN.”
Woensdag 17 maart kwam het nieuws naar buiten tijdens een persconferentie:
Jos Luhukay was de nieuwe trainer van VVV-Venlo. De geboren Venlonaar
nam het roer over van Hans de Koning en kreeg de zware opdracht mee om
VVV-Venlo voor de Eredivisie te behouden. Het vervolg van deze geschiedenis
is bekend… Dat laatste lukte helaas niet. Het was een domper voor eenieder
met een geelzwart hart. Maar niet in de laatste plaats ook voor de coach, die
op zijn conduitestaat een indrukwekkend rijtje clubs heeft staan, waaronder
topclubs als Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln en Herta BSC. Een
vraaggesprek met die andere ‘kleine generaal’, de titel die Luhukay tijdens
zijn lange trainerscarrière in Duitsland verwierf.

naar assistent-trainer en uiteindelijk hoofdtrainer. Ik heb alles doorlopen van
onderaf. En ik heb nog nooit in Nederland mogen en kunnen werken. Mogen
trouwens wel, maar het toen uiteindelijk niet gedaan. En uiteindelijk is het nu
VVV geworden.”
Als we vooruit naar het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie: wat heb je
voor doelstelling meegekregen?
“Doelstelling is om met VVV weer aantrekkelijk, aanvallend en goed voetbal te
spelen. Dat kunnen we alleen door een team te ontwikkelen en spelers beter
te maken, om vervolgens het succes zelf af te dwingen. Dát zouden we onze
supporters, die hopelijk ook weer met heel veel motivatie en euforie naar de
club zullen komen, graag bieden.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Het was een moeilijke periode. En natuurlijk ben ik er teleurgesteld over. Het is
nooit leuk als je als team en als club met een degradatie geconfronteerd wordt.
Ik heb besloten om zeven weken voor het einde van het seizoen in te stappen.
Dus ik ben medeverantwoordelijk voor de degradatie. Dat voelt als trainer,
maar ook als mens, niet fijn. Ik had zelf namelijk écht de verwachting dat ik ‘het
zinkende schip’ kon redden. Uiteindelijk bleek dat niet meer mogelijk. Daar had
ik het best zwaar mee.”

Waar hou je je komende periode mee bezig?
“Dagelijks zit ik met Marco Bogers en Stan Valckx met het oog op de
teamsamenstelling. Marc van Hintum sluit daar regelmatig bij aan om mee te
denken en mee te praten over mogelijke nieuwe spelers. Wij zijn er continue
mee bezig. We zullen niet meteen bij de eerste training starten met een
voltallige selectie, omdat er nog veel open plekken zijn. Dat komt voort uit de
situatie dat we veel gesprekken voeren met mogelijke nieuwe spelers. Maar
ook zij wachten eerst af wat ze voor mogelijkheden krijgen. Daar zijn we ook
mede afhankelijk van. Dus van beide kanten moet het kloppen.”

Terwijl je de situatie al eens had meegemaakt…
“Klopt, maar de situatie is altijd anders. Nu kwam ik binnen en tref je een groep
die mentaal aangeslagen is. Er zat weinig zelfvertrouwen in het team. Daardoor
was de chemie ook moeilijk. En dan ontstaan er groepjes. Groepjes met jonge
jongens, Duitse jongens, Griekse jongens… De eenheid was daarmee niet goed.
En als de chemie weg is, dan is het moeilijk om het sportieve lijf te redden in zo’n
situatie.”

Heb je een andere speelwijze voor ogen dan die je hanteerde in de Eredivisie?
“Wij willen vanuit een agressieve, actieve manier gaan spelen om succes af
te dwingen. Dan praat je natuurlijk over het feit dat je je zaakjes defensief op
orde moet hebben. Daarnaast willen we aanvallender en hoger spelen. Door
dat om te zetten, kunnen we de nodige kansen gaan creëren. Liefst gaat dat
natuurlijk met veel doelpunten gepaard. We moeten zelf het initiatief nemen om
uiteindelijk wedstrijden te winnen en successen te behalen.”

Is dat ook een inzicht waarvan je zegt: dat moeten we aanpakken komend
seizoen?
“Ja natuurlijk. Maar dat is nu al min of meer noodgedwongen aan het gebeuren.
We hebben inmiddels van 14 spelers afscheid genomen. Achter de schermen
zijn we veel werk aan het verzetten om een goede groep op de been te krijgen
voor het nieuwe seizoen.”

Dus je zegt tegen de supporters: ‘kom naar De Koel en je kunt spektakel
verwachten’?
“Natuurlijk! Onze supporters hebben een jaar lang niet naar De Koel kunnen
en mogen komen. Afhankelijk van hoe de coronamaatregelen zich verder
ontwikkelen, hoop ik dat dat in augustus of september wél weer kan. Eindelijk
weer met de fysieke steun van onze fans in het stadion wedstrijden spelen. Dat
we weer steun en sfeer vanaf de tribunes krijgen. Dat alles maakt het plaatje
mooier voor supporters, spelers én voor iedereen die van voetbal houdt.”

En jij zelf straalt ‘daadkracht’ uit. Meteen na de degradatie gaf je aan: ‘ik blijf!’.
Vanwaar die overtuiging?
“Omdat ik vanaf de eerste dag een goed gevoel heb bij de club. Bij alle mensen
binnen de club. De ‘verantwoordelijke’ mensen, maar ook de mensen die hier
dagelijks op de vloer actief bezig zijn. De club geeft me gewoon een ontzettend
goed gevoel. En ik hoop na de zomer, bij de start van de nieuwe competitie, onze
fans weer te mogen begroeten in het stadion. Dat zal iedereen een goed gevoel
geven. Voor de fans zelf, maar ook voor de spelers. Ik zie genoeg ambitie en
passie die je moet hebben om ook met VVV in de toekomst succesvol te kunnen
zijn.”
Is jouw keuze ook gebaseerd op het feit dat VVV-Venlo ‘Veur Altied’
jouw club is?
Ja, ik was 10 of 11 jaar, toen ik hier begon in het jeugdplan. Ik mocht één keer in de
week komen trainen. Vandaar uit word je op gegeven moment speler bij eerste
elftal. Daarmee heb ik iets opgebouwd waar je nog graag aan terugdenkt. Een
goeie chemie in het elftal, een goede sfeer, maar ook kwaliteit in de groep. Daar
mocht ik onderdeel van zijn. En ik heb in die tijd ook kunnen genieten. Vervolgens
kom je op een leeftijd waarop je een keuze moet maken. Wat wil je na je actieve
carrière? En dus maakte ik stappen; van jeugdtrainer naar amateurtrainer,

Lid worden ?

TEAMMATES (PRO)
(MINI) KOELKIDS

13-17 jaar - € 19,03
TEAMMATES
(PRO)

Word lid en ontvang vele voordelen zoals :

korting
op je seizoenkaart.
Hierdoor zoals
betaal je
Word25%
lid en
ontvang
vele voordelen
:

0-8 jaar - €19,03

Van 0 tot 3 jaar gratis
Twee superleuke activiteiten
Hand in hand met je favoriete speler mee het veld op
Gratis naar 10 thuiswedstrijden of 50%
korting op je seizoenkaart van VVV-Venlo!

9-17 jaar - € 19,03

slechts € 69,75 voor een seizoenkaart!
Twee gave activiteiten
Gratis naar de eerste bekerwedstrijd
Jouw eigen persoonlijke Teammates ledenpas
Tot wel 50% korting op je seizoenkaart!
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naar een gezellig avondje VVV. Een gezellige, vaste voetbalavond op de vrijdag,
dat spreekt veel mensen aan. Het is daarnaast een boeiende competitie met
heel veel sterke tegenstanders. Dat zorgt er ook wel voor dat wij als VVV toch
wel mogen rekenen op heel veel steun volgend jaar, tenminste dat is mijn
verwachting.”

ALGEMEEN DIRECTEUR MARCO BOGERS

“DE VRIJDAGAVOND MOET WEER
EEN FEEST WORDEN!”
Algemeen Directeur Marco Bogers van VVV-Venlo werkt al meer dan
twintig jaar voor de Koelclub, maar het afgelopen seizoen ging hem niet in
de koude kleren zitten. We blikken in een vraaggesprek met hem terug op
het noodlottige ‘coronaseizoen’ en de degradatie die VVV-Venlo ten deel viel,
maar kijken vooral vooruit naar ‘betere tijden’.
Hoe heb je afgelopen seizoen beleefd?
“Dit is mijn meest teleurstellende seizoen bij VVV. Het meest bizarre ook. Een
seizoen van uitersten, met pieken en vooral ook dalen. Moeilijk ook omdat
we de steun van de fans en partners niet hadden in ons stadion. Dus de hele
wedstrijdbeleving was er niet. Je bekeek de wedstrijd eigenlijk vanuit een hele
andere invalshoek. Als we het hebben over uitersten: de nederlaag tegen Ajax
( 0-13 ), de geweldige maand januari, de halve finale KNVB-beker. Uiteindelijk
een bizar slot waar we 13 wedstrijden op rij geen punten pakten, behalve op het
laatst en er toch nog steeds zo dichtbij waren… Dat het dan toch niet gelukt is
maakt het wel heel wrang. Georgios Giakoumakis wordt dan wel nog topscorer
van de Eredivisie. Je ziet, er zijn absoluut geluksmomenten te benoemen, maar
vooral veel teleurstellingen. En wat dan blijft hangen is toch de degradatie.
Uiteindelijk is het ons niet gelukt om in de Eredivisie te blijven. Al met al was
het een zwaar seizoen, met name ook mentaal. Ik hoop het nooit meer mee te
hoeven maken!”
Wat het voor gevolgen heeft de degradatie voor club en organisatie?
“Je hebt natuurlijk allereerst het jaar van corona waarin ook VVV behoorlijk geraakt
is. Dat betekent een fors verlies, financieel. Vervolgens komt daar bovenop de
degradatie, die zorgt voor een begroting die ook nog eens fors verliesgevend
is. Als je vier jaar op rij Eredivisie speelt, dan kun je je kostenstructuur niet
ineens zodanig omlaag brengen dat je break-even resultaat kunt bereiken.
Dat kan eigenlijk alleen door winstgevende transfers. Natuurlijk speelt nog
steeds de mogelijk transfer van Giakoumakis een rol. Maar dat zijn incidentele
transfers en we moeten echt kijken naar operationeel resultaat. We moeten nu
alle zeilen bijzetten en terug naar de basis. Wat is onze visie en missie? Waar
willen we als club naartoe? Wat is onze stip aan de horizon? Hoe gaan we dit
sportief teleurstellende seizoen omzetten naar een positief nieuw seizoen met
succesmomenten en resultaten. Maar vooral ook naar voetbal waar de mensen
weer voor naar het stadion komen.”
Hoe ga je dat doen?
Ik ben er van overtuigd dat we met Jos Luhukay iemand hebben die daartoe
in staat is, waardoor we ook het stadion weer goed gevuld krijgen. De eerste
signalen vanuit de seizoenkaartverkoop zijn goed. We zijn op de achtergrond
nog bezig met een aantal versterkingen. Maar financieel betekent het wel
dat we fors in onze kosten moeten snijden. Dat raakt ook de mensen die hier
jarenlang werkzaam zijn. Dat is moeilijk, maar we zullen heel kritisch moeten
kijken naar elke euro die wordt uitgegeven. Niet dat we dat daarvoor niet
deden overigens. Maar nu je degradeert val je sterk terug in inkomsten. Noem
alleen al de TV-inkomsten en de subsidies voor het natuurgras. Dat zijn vaste
inkomsten die je direct verliest. En je verliest daarnaast ook nog eens een deel
aan sponsorinkomsten en mogelijke seizoenkaarthouders. Dan gaat het hard.”
Wat voor rol speelt corona daar nog in?
“De afstand die ongewild is ontstaan tussen club en achterban, speelt zeker
een rol bij een aantal mensen. Dat kan ervoor zorgen dat ze ervoor kiezen om
geen lid meer te worden van ons netwerk of een seizoenkaart meer kopen.
Van de andere kant, en dat is het positieve effect, hunkeren mensen heel erg

Dus ondanks degradatie zijn er positieve aanknopingspunten?
“Ja absoluut. Je moet nooit te lang blijven hangen in teleurstellingen. Want
daar schiet niemand wat mee op. We moeten kijken naar: wat kan ons succes
brengen? Daarbij moet je kritisch kijken naar wat er niet goed is gegaan en
anders moet. Daar hebben we de afgelopen tijd veel aandacht aan besteed.
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden op allerlei fronten en binnen alle
geledingen. Wij komen binnenkort naar buiten met de uitkomsten daarvan en
vooral, met hetgeen dat voor de toekomst betekent. Want daar gaat het om.
Een gezonde toekomst voor club. En hoe we die samen bewerkstelligen. En
ik benadruk samen, want dat kunnen wij als organisatie nooit alleen. Daar
hebben wij iedereen van onze achterban bij nodig. Sponsors, supporters en
andere mensen die met ons mee willen denken. Dat alles is onderdeel van het
strategische strijdplan wat is ontwikkeld.”
Was het daar nu het juiste moment voor?
“Het was een goed moment op die reset-knop te drukken. Te kijken naar zaken
die afgelopen jaren niet goed zijn gegaan of we kunnen verbeteren. Als VVV
moeten we ook een keer uit die comfort-zone stappen. Bij heel veel clubs in
het betaald voetbal vinden vernieuwingen plaats. Wij moeten mee in de vaart
der volkeren, willen we een rol van betekenis spelen in het betaald voetbal. Dat
betekent dat wij reorganiseren, maar tegelijkertijd ook kijken naar structurele
verbeteringen waarvan wij denken dat dat nodig is.”
Is de transfer van Giakoumakis daarbij van levensbelang?
“Niet van levensbelang, maar zeker wel van groot belang. VVV komt niet acuut
in financiële nood, maar we zijn wel genoodzaakt om maatregelen te nemen
om te zorgen dat we daar niet meteen in terecht komen. De verkoop van
‘Jako’, maar ook van eventueel andere spelers, kan alleen maar bijdragen aan
een gezondere toekomst en nogmaals, het is nu incidenteel. Maar het moet
structureel worden dat wij spelers gaan opleiden en ontwikkelen die voor
potentie in het elftal kunnen zorgen, maar ook voor verkoopwaarde. Transfers
als die van Giakoumakis helpen daar natuurlijk wel bij.”
Waar gaat geld van een eventuele transfer van ‘Jako’ naartoe?
“Dat geld zal zeker niet helemaal naar de spelersgroep gaan. De verkoop van
‘Jako’ hangt natuurlijk af van een bepaald transferbedrag. Maar wij als club hebben
te maken met een fors verlies over afgelopen jaar en een begroot verlies voor
dit jaar. Dat zullen we moeten compenseren. We hebben ook gebruik gemaakt
van steunmaatregelen en uitstel van belastingen. Uiteindelijk moet de verkoop
van Giakoumakis ervoor zorgen dat we financieel in rustiger vaarwater komen.
En als er dan nog middelen over zijn, zullen we altijd kijken of we dat kunnen
toevoegen aan het spelersbudget. Men moet zich echter realiseren dat VVV
door corona, maar ook door degradatie, financieel sterk achterop is geraakt. Die
inhaalslag moeten we eerst weer gaan maken.”

4Wat is de doelstelling die nu is gesteld komend seizoen?

Dit hebben we in de afgelopen periode veelvuldig besproken met het technisch
kader. Wat we willen met elkaar is dat men een herkenbaar elftal ziet, waarvoor
men naar het stadion komt en dat moet leiden tot successen, maar vooral ook
voetbal wat aanspreekt. Een speelwijze die we nastreven, volgens ons nieuwe
technisch beleidsplan. En we gaan zien hoever we komen. Dat wil overigens niet
zeggen dat we niet ambitieus zijn. In tegendeel. De lat ligt hoog. We zijn zeer
ambitieus, maar we gaan nu niet van de daken schreeuwen dat VVV kampioen
moet worden of moet promoveren. Maar uiteindelijk moet alles wat we nu
allemaal samen doen ertoe leiden dat we succesvol zijn. Wat dan ‘succesvol’
precies is zal moeten blijken.
Daarvoor hebben we een nieuw technisch beleidsplan ontwikkeld. Met onze
eigen identiteit. Hoe willen we spelen? Welke spelers passen daarbij. Speelwijze
en werkwijze. Met Jos Luhukay hebben we een trainer die aanvallend voetbal
en een bijbehorende herkenbare speelwijze predikt. Daar hoort vanalles bij: een
duidelijk strijdplan, bepaalde type spelers en een absolute fysieke bereidheid.
Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Jos heeft daar de tijd voor nodig om
dat erin te slijpen bij de spelers en die tijd moeten wij hem ook geven. Dat heeft
het verleden ook uitgewezen. Je keert niet zomaar even binnen één jaar weer
terug. Je moet vooral werken naar die stap naar de Eredivisie. En uiteindelijk
moet dat leiden tot successen. Mensen moeten weer naar het stadion komen
en zeggen: “Kijk, ik heb een geweldige wedstrijd gezien.” Herkenbaar spel, met
jongens die willen strijden voor de club. We moeten ons eerst herpakken, dat
kost tijd. Maar we gaan absoluut voor het hoogste haalbare!”
Waarom moeten supporters juist nu een seizoenkaart aanschaffen?
Ik hoop vooral dat mensen het doen om de club en de ploeg te ondersteunen.
De mensen mogen weer naar het stadion komen. Vorig jaar was een zwaar
teleurstellend seizoen voor iedereen. Laten we er nu met z’n allen een succesvol
en feestelijk seizoen van maken. De vrijdagavond moet een feest worden, waar
men zich op verheugd om naar het stadion te komen.”

En dat lijkt al aardig te lukken!
“De resultaten zijn boven verwachting goed. We krijgen veel positieve reacties,
we hebben al veel nieuwe seizoenkaarthouders mogen verwelkomen. Het
nieuwe Fancafé gaat eindelijk open. We gaan voor een hele leuke beleving
zorgen in en rondom het stadion. Ik nodig iedereen uit om onze wedstrijden te
komen bezoeken. Met ruim 2000 seizoenkaarthouders zijn we heel hard op
weg om onze doelstelling te behalen voor komend seizoen, maar wat zou het
mooi zijn als we komende seizoen weer van een volle Koel kunnen genieten.”
Een volle Koel is mooi. Maar je hebt het onlangs ook gehad over een nieuw
stadion. Hoe realistisch is dat?
“Ik heb altijd gezegd: in de ontwikkelingen binnen het voetbal, zowel
internationaal als nationaal, worden er flinke stappen gezet. VVV-Venlo heeft
de aansluiting al een aantal jaren geleden verloren als het gaat om stadion en
concurrentie. En dan gaat het met name over onze commerciële mogelijkheden.
Die zijn hier beperkt. Sterker nog, het is het oudste stadion uit het betaald voetbal.
Met alle gevolgen van dien. Veel onderhoud, hoge kosten, veel ongemakken.
Je moet je afvragen: zijn we in staat om hier te vernieuwbouwen en wie gaat
dat financieren? Daarom heb ik gezegd dat het noodzakelijk is om op lange
termijn, zo’n 5 tot 10 jaar, om naar een multifunctioneel nieuw kleinschalig
stadion te gaan. En ik snap dat de sentimenten groot zijn en er in het verleden
veel gebeurd is. Maar ik ben in alle stadions in Nederland geweest en ik zie daar
heel veel ontwikkeling. Dan lopen wij mijlenver achter. Hoe kunnen wij ervoor
zorgen dat we veel meer commerciële inkomsten genereren? Veel meer dan
nu. In een nieuw stadion, waar je 12-15 miljoen nodig hebt om structureel in de
Eredivisie te spelen. Je moet nu uitkijken dat je de aansluiting niet gaat verliezen
met top eerste divisie. Maar als we daar niet naartoe werken en niet een stip op
horizon zetten: dan laten we het eigenlijk allemaal op z’n beloop. Die stip op de
horizon staat ook in het strategisch strijdplan. Maar de weg er naartoe is geen
gemakkelijke. Die zullen we wel mét elkaar moeten vormgeven. Maar eerst,
komend jaar Keuken Kampioen Divisie in De Koel, wat nog steeds een prachtig
stadion is. Ons home…”

AANMOEDIGEN

MIDDENSTIP

AANVALLER

PASS

AANVOERDER

SCHEIDSRECHTER

BAL

SCHOENEN

BUITENSPEL

SCHIJNBEWEGING

COACH

SHIRT

DOEL

SLIDING

DOELPUNT

SPELERS

GRAS

TOESCHOUWERS

HOEKSCHOP

TRAINER

INGOOI

VELD

JUICHEN

VERDEDIGER

LIJNEN

WEDSTRIJD

Weet jij het goede antwoord? Laat het ons weten via www.vvv-venlo.nl/winacties en
maak kans op een gratis seizoenkaart, een nieuw wedstrijdshirt, of vele andere prijzen!
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

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

Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via de website of bel ons.

Hee!

29 en 30 juli

Geen paspoort of ID aanvragen
Donderdag 29 juli vanaf 12.00 uur en vrijdag 30 juli (hele dag) kunt u geen paspoort of IDkaart aanvragen. Ook niet met spoed. Dit komt door werkzaamheden voor een nieuw model
van de Nederlandse identiteitskaart. Maak op tijd een afspraak op onze website of bel ons.

16 - 19 juli 2021

Afsluiting N277
Middenpeelweg Sevenum
In verband met asfalteringswerkzaamheden is de N277 Middenpeelweg ter hoogte van
Sevenum-Maasbree in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer van vrijdag 16 juli
om 19.00 uur tot maandag 19 juli 06.00 uur.

Meedoen aan de
Wil jij

kinderraad ?

kinderburgemeester worden?

Op www.horstaandemaas.nl/kinderraad kun je lezen hoe je je aan kunt melden. Hou er wel rekening mee
dat de aanmelding vóór 19 juli binnen moet zijn!

De provincie Limburg gaat werken aan de N277 ter hoogte van afrit 38 (A67).
Meer informatie vindt u op onze website horstaandemaas.nl.
Heeft u vragen bel met de provincie (043) 389 9999.

19 t/m 23 juli 2021

Wegenonderhoud HorsterwegDe Donckstraat Sevenum
In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas start Horster Wegenbouw Combinatie

Bekendmakingen

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

(HWC) uit Horst op maandag 19 juli t/m 23 juli met werkzaamheden. De onderhoudswerk-

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

zaamheden zullen bestaan uit het repareren/vervangen van de slechte asfaltverharding.

omgevingsvergunningen

Verkeershinder/Bereikbaarheid

meerd wordt over de bereikbaarheid, en te

Tijdens de werkzaamheden worden de

nemen verkeersmaatregelen. Ook wordt de

Horsterweg/De Donckstraat op het gedeelte

contactpersoon(uitvoerder) van de aannemer

Molenstraat en Deckersgoedtweg aan het ver-

vermeld.

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

keer onttrokken. In verband met de werkzaamheden zal al het doorgaande verkeer omgeleid

Wij begrijpen dat deze werkzaamheden

worden middels borden. Woningen en bedrij-

overlast voor u met zich mee kunnen brengen.

ven blijven zo veel mogelijk bereikbaar.

Wij doen echter ons best om deze overlast

Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

zoveel mogelijk te beperken. Wij rekenen dan
Informatie voorziening

ook op begrip en medewerking van uw kant.

America

Melderslo

Voorafgaand aan de werkzaamheden

Afhankelijk van de weersgesteldheid kunnen

• Nieuwe Peeldijk 36 (uitbreiden kas)

• Jaegerweg ongenummerd (oprichten

ontvangen de aanwonenden/bedrijven van

de werkzaamheden eerder dan wel later uitge-

• Nieuwe Peeldijk 7 (bouwen loods)

de aannemer een brief waarin u geïnfor-

voerd worden.

• Vossenheuvel 7a (ontwerp bestemmingsplan)

woning/schuur)

Broekhuizenvorst

grenswaarden)

• Molenweg 1a (bouwen bedrijfsruimte)

Blaktweg 18 (vooraankondiging wijzigen

• Pastoor Vullinghsplein (concert)

ter plaatse nodig?

bel
0900-0904

bestemmingsplan)

Hegelsom

Meterik

• Past. Debijestraat 6 (realiseren cafetaria)

• St. Jansstraat 2a (kermis)

Horst

Sevenum

• Molenbeek (realiseren recreatieve

• Snelkensstraat 14a (oprichten woning)

verbinding)
• Loevestraat 14 (verbouwen café naar
woning)
• Kerkstraat 3d (oprichten 2

Bij acuut gevaar bel altijd 112
Meer info: brandweer.nl/geenspoed

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

• Massenweg 9, Onkelweg 14 - 16,

Grubbenvorst

Geen spoed
wel brandweer

• Boomsweg 3 (besluit vaststelling hogere

• De Donckstraat 7 (verbreden troittoir inrit)
Swolgen
• Legert 5 (legaliseren teelt ondersteunende
voorzieningen)

winkelwagenstallingen)

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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CDA Horst aan de Maas

Waar het omdraait

De vraag waar politiek nu om draait komt de afgelopen tijd geregeld
voorbij. Zeker als je jong bent en bij een partij hoort die veel in de
krant staat. Hoewel het de laatste maanden lijkt alsof politiek vooral
gaat om de personen in de politiek, is dat volgens mij nooit de bedoeling geweest.
Iemand begint met politiek omdat
die betrokken is, verantwoordelijkheid wil nemen en ambitieus is.
Wanneer de reden waarom we dit
doen uit het oog verloren wordt en
we vooral bezig zijn met onszelf,
gaat het mis. Zowel landelijk, provin-

SP Horst aan de Maas

ciaal als gemeentelijk. Waarmee ik
ook niet iedereen over een kam wil
scheren en ervan overtuigd ben dat
iedereen vanuit de beste bedoelingen een bijdrage probeert te leveren.
De zomer is begonnen en daarmee
staat ook het politieke reces voor de

omdraait. Omdraait naar waar het
om draait: politiek en politici voor
de inwoners, niet voor het politieke
spel.

Hielke Hertsig

Intensieve veehouderij in Horst aan de Maas

Onlangs werd in de raadsvergadering gesproken over de Visie Veehouderij. De LLTB maakte gebruik van
het burgerpodium. De beeldvorming ten aanzien van de veehouderij zou te negatief zijn. En mensen die
kritiek hebben op de manier waarop in de Intensieve Veehouderij omgegaan wordt met dieren roepen
alleen wat ze niet willen, maar zeggen niet wat ze wél willen. Vreemd, zo vindt de SP, want natuurlijk
worden er wél voorstellen gedaan voor hoe het beter kan.
Zo heeft de SP onderzoek gedaan
onder hoe boeren zélf denken dat
de situatie veranderd kan worden.
Lees het boekje ‘De boeren aan het
woord: het kan zoveel beter’. En in
‘Aarde, Boer en Consument verdienen beter’ zet de SP uiteen hoe de

deur. Een periode waarin er in principe even niet of in ieder geval minder vergaderd wordt. Een uitgelezen
kans voor de actieve deelnemers aan
de politiek om afstand te nemen en
aandacht te besteden aan de wereld
buiten de politieke vergaderzaal. Om
minder bezig te zijn met de personen, maar weer bezig te zijn met de
personen buiten, met jullie, met de
inwoners van Horst aan de Maas.
Laten we daarom van deze zomer
een punt maken waarop het weer

problemen aangepakt kunnen worden en hoe we een veilige en diervriendelijke voedselproductie kunnen
combineren met een rijke natuur en
een leefbaar landelijk gebied. Voor
de SP betekent dit afstand nemen
van het systeem van schaalvergro-

VVD Horst aan de Maas

ting en wereldhandel en terug naar
een ‘boerenlandbouw’ op een regionale schaal, met een fatsoenlijk inkomen voor de boer.
Er wordt goed verdiend in de voedselketen door supermarkten,
diervoederproducenten en handels-

huizen. Maar er komt meestal bitter
weinig bij de boeren zelf terecht.
Tegelijkertijd worden boeren door de
markt gedwongen tot steeds grootschaliger en goedkopere massaproductie, met alle negatieve gevolgen
van dien voor mens en milieu in de
omgeving.
Het is prima dat wethouder Tegels
(CDA) met de boeren gaat praten
over wat zij in de toekomst op hun
perceel willen gaan doen, zoals hij
aankondigde in de raadsvergade-

ring. Maar zou het niet goed zijn als
het gemeentebestuur daarnaast ook
eens in gesprek gaat met de bewoners in de omgeving van bijvoorbeeld de varkensstallen van het
NGB? Zij hebben immers te maken
met enorme stankoverlast, maar
worden daarin nauwelijks gehoord
door het gemeentebestuur.
Hoog tijd dat dat verandert.

zelf weten. Maar met gemeenschapsgeld? Dacht het niet! En hoe vang je
in 2023 een tegenvaller op als er dan
onvoldoende financiële buffer is?
Als algemeen bestuurder bij
Waterschap Limburg ben ik onlangs
geconfronteerd met de gevolgen
van onverantwoord financieel beleid
door eerdere besturen. Bij de waterzuivering is jaren gestuurd om de
waterschapsbelasting zo laag mogelijk te houden. Mooi verhaal naar de
kiezers.

Echter, nu komt de waterzuivering
miljoenen tekort omdat er onvoldoende gereserveerd is voor grote
vervangingsinvesteringen. Dan sta
je als bestuurder met de rug tegen
de muur en is er geen keuze meer.
De rekening gaat naar de inwoners
en ondernemers van Limburgse
gemeenten, waaronder Horst aan de
Maas. Bezint eer ge begint. Gewoon
doen.

Paul Geurts

Uitstel van executie

Als uitgaven en inkomsten van de gemeente niet in balans zijn, moet
je orde op zaken stellen en keuzes maken. Door financiële tekorten op
te vangen uit de reserves stel je keuzes maken uit en schuif je de
rekening door naar achteren en/of de volgende generatie. Dit is kortetermijndenken en onverantwoord financieel beleid.
De algemene reserve is bedoeld om
onvoorziene tegenvallers op te vangen. Niet om structurele uitgaven te
dekken. Er zijn maar twee mogelijkheden voor een oplossing: uitgaven
verlagen en/of inkomsten verhogen.
Geen gemakkelijke opgave, maar

wel noodzakelijk.
Het voorstel in de kadernota is om
de komende twee jaar in te teren
op de reserves. Men verwacht dat er
geld overblijft in 2024 en 2025 om de
reserves weer aan te vullen. Gokken
met je eigen portemonnee moet je

Jeroen Achten

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.

Partij
rechtgezet
In de HALLO van donderdag
7 juli is een fout geslopen op
de politieke pagina.

Wegens groeiende activiteiten zijn wij op zoek naar een

In het artikel ‘Grenzeloze ambitie vraagt kaders in belang van
gezondheid’ van Eveline Baas
staat de partij PvdA+GroenLinks
vermeld, dat is niet juist. Daar
had D66+GroenLinks moeten
staan.

Montage-medewerker,
buitendienst
Wij bieden

een afwisselende baan waarin je o.a. aluminium en kunststof puien
monteert bij de klant, als ook vliesgevels, overkappingen, serres en
lichtstraten. Tevens mag je van ons verwachten dat je binnen het
bedrijf wordt opgeleid.

Mega
inboedel
verkoop

Wij zoeken iemand die

energiek is, relevante werkervaring heeft,
met een flexibele werkinstelling, en zelfstandig kan werken.
Beschik je over technische kwaliteiten,
een goede motivatie en gedrevenheid?

Past deze baan dan bij jou? Stuur dan je motivatie naar:
Keizersveld 8 5803 AN Venray ■ Tel. 0478 58 44 17
E-mail info@vanlipzig.nl ■ www.vanlipzig.nl






Zondag 18 juli
10.00 tot 16.00 uur
Herstraat 41 in Horst
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Geplukt

Ger Geurtjens Horst
Eerder dit jaar schitterde Ger Geurtjens op de beeldbuis in het tv-programma De Alleskunner, maar dat hij ook echt alles kan, dat is wel zeker.
Hij is vrijwilliger bij de Muzikantine, monteert video’s en reist de wereld over en dat allemaal op zijn oude dag. Deze week wordt Ger Geurtjens
(68) uit Horst geplukt.

MTS, waarna hij 41 jaar op de afdelingen productie, engineering en sales
heeft gewerkt bij Sulzer in Lomm. “41
jaar bij hetzelfde bedrijf, dat is toch
wel uniek.” In een vorig huwelijk
kreeg hij twee kinderen en pleegzoon
Vincent maakte het gezin compleet.
“Hij is nu 39 en woont in Nijmegen,
maar hij wil in augustus verhuizen
naar Schotland, waar hij een tiny
house wil gaan bouwen. In het najaar
ga ik vier weken naar hem toe om
hem mee te helpen met opstarten.”
Tijdens Goud van Oud in de Merthal
in 2000 leerde hij Ina kennen, waarmee hij nu getrouwd is. Ina heeft zelf
twee dochters.

Geniet nu

Al sinds zijn 63e levensjaar kan
Ger Geurtjens genieten van zijn
vrije tijd, maar stilzitten doet hij
niet. “Muziek vormde altijd de rode
draad uit mijn leven”, vertelt Ger.
“Toen ik 16 jaar was drumde ik bij
Jong Nederland en werd ik door
mijn neef gevraagd als drummer
bij Heat, een hardrockbandje. We
speelden in alle sozen, tot overal
een paar jaar later de discotheken
opkwamen.” In de vele jaren die
volgden was Ger in allerlei verschillende bands actief, van Heat
naar Mash naar 10 Dance en tenslotte 7even. “Math Craenmehr, die
toen voorzitter van De Muzikantine
was, vroeg nadat ik gestopt was
om hier de functie van vrijwilli-

ger in te vullen. Dat leek me wel wat.
De Muzikantine zit sinds kort in ‘t
Gasthoês en daar heb ik de afgelopen
maanden meegeholpen met opknappen.” Samen met een beroepskracht
geeft Ger vrijwillig les op basisscholen
in de gemeente, waarbij hij leerlingen
van groep 8 kennis laat maken met
de muzikale Hubtower. “We geven
dan vijf weken lang telkens één uur
les. In vier weken studeren we met
de kinderen twee popnummers in, die
dan de vijfde week worden uitgevoerd
voor de school en ouders. Ik ben nu
zelf minder actief met muziek maken,
maar toevallig hebben we binnenkort
een bijeenkomst van 10 Dance. Na de
vakantie willen we weer beginnen
met repetities en dan rond november

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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De Alleskunner
Dat Ger nog erg actief is, was te
zien in het SBS6-programma De
Alleskunner, waaraan hij meedeed.
Met 99 andere deelnemers voerde hij
opdrachten uit, waarbij er telkens één
persoon afviel. Ger eindigde hierbij op de 27e plek. “Op een gegeven
moment werd het spel heel intensief
en kreeg ik een blessure in mijn lies
en ging het gewoon niet meer. Elke
dag deden we zeven spellen, drie ‘s
ochtends en vier ‘s middags. Soms
was dat wel erg intensief. We vertrokken om 07.30 uur en waren pas
om 20.00, 21.00 of zelfs 22.00 uur
‘s avonds terug. Op televisie duurt
het een paar minuten, maar een spel
als Jenga duurde bij ons drie uur. Het
was wel een unieke ervaring. Ik had
nog nooit zoiets meegemaakt. Toen
ik eraan begon hoopte ik gewoon dat
ik er niet als eerste uitvloog, daarna
wilde ik de eerste aflevering halen,

daarna de tweede tot uiteindelijk de
achtste aflevering. Je legt voor jezelf
de lat steeds hoger. Het was echt een
leuke tijd en heb nog steeds contact
met andere deelnemers.” 2.000 mensen hadden zich voor het programma
aangemeld, waarvan er 100 deelnemers werden geselecteerd. “Je moest
jezelf in een filmpje van een halve
minuut voorstellen. Ik ben een hobbyist en doe veel met video, dus ze
waren er wel van onder de indruk.
Met Final Cut Pro monteer ik van alles,
ook als ik bijvoorbeeld met vrienden
of familie uitga is het al heel gewoon
dat ik daarna een compilatie voor hun
maak. Sinds kort heb ik ook een drone
waarmee ik ook leuke opnames maak
om te bewerken.”

Van Douverenstraat
Ger is in Horst geboren en getogen en groeide op in een gezin met
twee broers en een zus op de Van
Douverenstraat. “Het was prachtig
hier. Ik ben goed opgegroeid. Vroeger
zat ik bij Jong Nederland, waaraan ik
sindsdien een hechte vriendenclub
heb overgehouden. We zijn met z’n
tienen, eentje is er helaas al gestorven.” Hij studeerde aan de LTS en de

Tekst en beeld: Koen van Meijel
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

willen we een eerste reünieoptreden
geven bij Anja ván de Smid.” In zijn
vrije tijd is hij ook nog fysiek actief
bezig. “Ik sport drie keer in de week
en elke woensdag fiets ik een flink
stuk met wat vrienden.”

Veel mensen gaan op latere leeftijd
rustiger aandoen, maar voor Ger is
elke dag een kans om te genieten.
“Geniet nu, het is later dan je denkt.
Dat is onze lijfspreuk, dus daarom
ben ik al blij als ik gewoon gezond
kan blijven. We zijn nog wel actief
en hebben veel concerten gepland
staan waar we nog naartoe willen,
zoals het Goud van Oud festival in Den
Bosch, Navarone in Grenswerk, Armin
van Buuren, rockopera EVE van Hans
Linssen en Heel Holland zingt Hazes.
We zijn ook eens bij De Snollebollekes
geweest, dus we houden echt van
alles wat. Ik vind dat ik wel een rijk
leven heb gehad, met goede vrienden, kinderen, kleinkinderen. Als ik
helemaal aan het begin ‘nee’ zei toen
ze om een drummer vroegen, dan had
mijn leven er misschien heel anders
uitgezien.” Er zijn voor Ger nog een
aantal uitdagingen, waar hij zich aan
wil wagen. “Ken je The Iceman, Wim
Hof? Hij daagt zichzelf uit door bijvoorbeeld in een badkuip met ijs te gaan
liggen. Daar ben ik voor aan het trainen. Ik ben ook al vijftig keer begonnen met gitaarspelen, dat zou ik nog
wel echt willen leren. Ik ben al een
keer uit het vliegtuig gesprongen, een
duosprong, maar bungeejumpen lijkt
me nog wel leuk. Mijn opa Geurtjens
sprong op zijn 95e nog uit het vliegtuig.” Elk jaar maken Ger en Ina nog
een grote reis, soms naar een land
als Spanje of Griekenland, maar soms
veel verder weg. “Tien jaar geleden
zijn we vier weken naar Bali geweest,
twee jaar daarna zijn we vijf weken
naar Amerika gegaan. Dat waren
onvergetelijke reizen. Dit jaar slaan
we over, dus in plaats daarvan willen we in augustus met de trein naar
Leeuwarden en van daaruit terug naar
Horst fietsen. Nu kunnen we nog lekker genieten.”
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Oplossing vorige week:

Mega inboedel verkoop.
Herstraat 41 in Horst.
Zondag 18 Juli van 10.00 uur tot
16.00 uur
Te koop bouvierpups zwart
077 467 16 33
Te huur per 1-8 appartement in
Sevenum meer info 077 467 16 33
Gezocht oppas aan huis in Veulen.
Wisselende dagen na schooltijd voor
2 kinderen. Voor info 06 12 23 44 28

TOMATEN te koop, €0,80 per kilo.
Craenmehr, Oude Peeldijk 27 Meterik.
Te koop z.g.a.n Acer Chromebook
R 13, 1,5 jaar oud. Weinig gebruikt.
Vraagprijs € 170,-.
Tel: 06 42 53 92 70.
Te Koop zonnebloemen een bos €3,2 bossen €5,- Koffieboeketjes €3 Veldboeketten op bestelling
Klomp NW Peeldijk 35 America
4641380

Plantenkwekerij van Vegchel BV
Horst zoekt scholieren voor de
zomervakantie. Interesse? Reageer
naar n@plantenkwekerijvanvegchel.nl
Gevraagd: Mountainbike 26 inch.
tel.: 077 463 16 16
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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Op naar Wroclaw

Quinty Roeffen geplaatst
voor WK in Polen
De 15-jarige handboogschutter Quinty Roeffen uit Horst heeft
zaterdag 10 juli een selectiewedstrijd gehad voor het WK Jeugd in
Polen. Ze behaalde een goede score en is nu geselecteerd voor het
WK in Wroclaw.

Onderscheidingen voor trainers
judovereniging Kawa No Mura
Een aantal trainers van judovereniging Kawa No Mura uit Lottum en Grubbenvorst heeft op vrijdag 9 juli een
speciale onderscheiding ontvangen van Michel van Loo, districtsbestuur van Judo Bond Nederland.

Trainers Peter Beurskens en Paul
Maaskant en bestuurslid Ralph
Droesen hebben deze onderscheiding ontvangen. “Het bestuur van
Judo Bond Nederland District Limburg
betuigt hen met deze oorkonde haar
erkenning en oprechte dank voor het
vele werk en inzet dat ze binnen de

vereniging Kawa No Mura en de judosport in het algemeen verricht hebben”, aldus Van Loo. Oud-bestuurslid
en oud-judoka van Kawa No Mura,
wethouder Roy Bouten was ook aanwezig tijdens dit moment. “We danken alle vrijwilligers, familieleden,
vrienden en ouders die geholpen

dit event inclusief de clubkampioenschappen te organiseren. We zijn zo
ontzettend trots en dankbaar voor de
wonderbare, vakbekwame en gedreven trainers en bestuursleden. Door
een ieders samenwerking hebben we
het JBN keurmerk mogen ontvangen”,
aldus de judovereniging.

Swolgenaar Brent Janssen Nederlands
kampioen ponymennen
Roeffen wist drie keer de score
te behalen. Het weekend voor
het WK zal ze nog eerst een trainingskamp hebben met de geselecteerde schutters. De schutter

van De Schutroe uit Horst heeft
het zover weten te schoppen dat
het haar eerste WK is. Het WK in
Wroclaw is van maandag 9 tot en
met zondag 15 augustus.

In het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 juli vonden in Oirschot de Nederlandse Kampioenschappen
ponymennen plaats. Swolgenaar Brent Janssen won de Nederlandse titel met zijn pony Hielke.

Beperkt aanbod

SV Melderslo wil sport- en
beweeggroep voor vrouwen
starten
SV Melderslo onderzoekt de mogelijkheden om een sport- en
beweeggroep op te zetten voor vrouwen. Daarom organiseert
de vereniging op maandag 19 juli om 20.00 uur een brainstormsessie voor geïnteresseerden in de kantine van sportpark De
Merel in Melderslo. Tijdens deze brainstormsessie gaat de
vereniging samen met de bezoekers op zoek naar een passende
invulling van de sport- en beweeggroep.
SV Melderslo bestaat momenteel uit de afdelingen voetbal
en korfbal. “Als vereniging willen we jong en oud de mogelijkheid bieden om te sporten.
Binnen de korfbal- en voetbalafdeling hebben we een groot
aantal jeugd- en seniorenteams.
Daarnaast heeft de voetbal
afdeling ook nog een veteranenteam en een wandelvoetbaltak.
We zien dat er voor vrouwen
een beperkt sport- en beweegaanbod is in Melderslo, zeker
nu ons recreantenkorfbalteam
onlangs is opgeheven”, vertelt SV Melderslo-voorzitter
Marcel Beelen. “Mensen zijn
graag onderdeel van een ver-

eniging vanwege het sociale
aspect. Daarom zijn we nu op
zoek naar een manier om ook
voor deze doelgroep een passend beweegaanbod in groepsverband te creëren binnen SV
Melderslo. Daarvoor houden we
eigenlijk alle opties nog open,
van yoga, fitness en balsporten tot samen fietsen, rennen of
wandelen”, aldus May van den
Brandt, bestuurslid SV Melderslo.
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden voor de brainstormsessie op maandag 19 juli via
www.svmelderslo.nl/sportgroep
of door een mail te sturen naar
joey@negen.nl Aanmelden kan
tot en met zondag 18 juli.

Voor Swolgenaar Brent Janssen, een
19-jarige student aan de HAS in Venlo,
was dit met zijn pony Hielke weer de
eerste krachtmeting sinds 1,5 jaar.
Een blessure leek roet te gooien in de
sportcarrière van Hielke, de coronapauze kwam daardoor niet ongelegen.
Een paar weken geleden werd de eerste testwedstrijd in Maasdijk gereden
en Hielke kwam topfit aan de start
op dit kampioenschap. In de dressuur
resulteerde dit in een derde plek op
gepaste afstand van de nummers één
en twee. Tijdens de marathon over
acht hindernissen werd alles uit de
kast gehaald, hetgeen resulteerde in
de winst op dit onderdeel. Op vijf van

de acht hindernissen wist Brent de
snelste tijd te noteren. Hierdoor schoof
Brent op naar de tweede plek in het
tussenklassement. De vaardigheid op
de derde dag zou de beslissing moeten brengen. De verschillen waren
klein en de vaardigheid was uitdagend. Brent was de enige die met
Hielke alle ballen liet liggen en op en
halve seconde binnen de tijd finishte.
Brent: “Alles klopte aan mijn rit. Hielke
reageerde perfect op alle hulpen
en ging als een speer door het parcours.” Hiermee legde hij alle druk op
de laatste starter en koploper Marije
Willemsen. Ondanks een ‘safe’ rit zonder balletjes wist ze niet binnen de

tijd te finishen waardoor Brent haar op
dit laatste onderdeel voorbij ging en
de Nederlandse titel voor zich opeiste.
Met deze titel hoopt Brent zich te kwalificeren voor het wereldkampioenschap wat later dit jaar plaatsvindt in
Frankrijk. Brent kijkt tevreden terug op
het kampioenschap: “Nu doortrainen
met focus op de dressuur, daar kunnen we nog wel wat verbeteren.” Voor
Hielke was dit de gewoonste zaak
van de wereld, voor deze allround
wereldpony was alweer het twaalfde
kampioenschap in de verschillende
disciplines bixie, dressuur en mennen.
Tekst: Jan Janssen
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Caspers Corner

Column

19 jaar

Zondagavond, de EK-finale,
Engeland-Italië. De scheidsrechter fluit af, strafschoppen.
Het beslissingscriterium
wanneer twee teams elkaar
120 minuten in evenwicht
hebben gehouden.
Bukayo Saka, 19 jaar, neemt de
vijfde penalty voor Engeland
bij een 3-2 stand voor Italië.

Eindstand
1.

SjonDubbeljoe

5082

2.

RitchieRitch

5069

3.

JONIZ

5060

4. Koolpatries

5000

5.

Joepsoef

4990

6.

Mirthe

4925

7.

Verstegen

4918

8.

Bellejergsma

4905

9.

twanclaessenshotmail.com 4824

10. C0llin

4797

GAMMA Helden Panningen

Rudi Vaessen winnaar
HALLO EK Pool
Na wekenlang zwetend voor de televisie zitten is het Rudi Vaessen uit Panningen gelukt om de
HALLO EK Pool te winnen. De finale tussen Italië en Engeland bleek de beslissende wedstrijd te zijn.
Rudi heeft een tv gewonnen bij EP:Tummers, de hoofdsponsor van deze EK Pool. Voor of nadeel, maar
Rudi zat op Ibiza toen hij hoorde dat hij de winnaar was en kon de prijs niet persoonlijk in ontvangst
nemen. Dat deed zijn moeder voor hem. Normaal gesproken voel je je niet fijn als je terugkomt van
een vakantie, maar daar zal Rudi zeker geen last van hebben met deze nieuwe tv voor de deur.

De scheidsrechter wenkt, de vijfde
speler mag de penalty komen
nemen. Jij bent aan de beurt, je
weet het. Je aanvoerder fluistert je
nog enkele bemoedigende woorden in. Je luistert, maar hoort niets.
Je knikt en loopt naar de penaltystip. Deze moet erin. De concentratie vasthoudend hoor je alle
supporters zingen en schreeuwen.
Je werpt een blik op de tribunes,
daar zie je ze, de fans, met honderden vlaggen, vlaggen in de kleuren
van het embleem op jouw borst.
De complete natie, op jouw schouders.
De scheidsrechter geeft je de bal,
je mag hem klaarleggen. De doelman z’n blik ontwijkend leg je de
bal op de stip. Je recht je rug, zet
je passen achteruit en terwijl je
op de juiste afstand van de bal
staat, kijk je op en kruis je toch de
blik van de doelman. Die donkere
ogen, die onverzettelijke blik, als
een beest staat hij op de lijn, springend, zwaaiend, zich grootmakend,
wachtend op het moment dat hij
los mag, wachtend op het moment
dat jouw voet de bal richting het
doel schiet.
Een diepe zucht. Terug naar het
gevoel van de training. Honderden
keer geoefend. Drie passen.
Twee passen. De laatste pas.
Je raakt de bal, net zoals op de training. Je kijkt de bal na, je ziet hem
gaan, richting de hoek. De keeper
duikt, richting diezelfde hoek. Een
aanraking, een stilte, gepakt. Je
zakt naar de grond, handen voor je
gezicht, je wilt verdwijnen, in die
handen. Weg. Weg van al die blikken. Weg. Weg uit het stadion.
Je teamgenoten staan om je heen.
Beschermend tegen al die blikken,
beschermend tegen het stadion.
Bemoedigende woorden. Men zal
je vergeven, je bent pas 19.
Men zal je troosten, je bent pas 19.
Men zal je nieuwe kansen geven,
je bent pas 19. Ooit zal jij juist de
held zijn, je bent pas 19. Wie zien je
over anderhalf jaar, op het WK.

Casper
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15-vragen aan

Joop van Zon Horst
ligt zodat je kan skiën. Ook heb je in
Frankrijk lekker brood met een goede
harde korst.

Hond of kat?
Zelf heb ik beiden niet, maar als ik zou
moeten kiezen tussen een hond en
een kat, denk ik dat ik zou kiezen voor
een kat. Volgens mij is een kat een
stuk minder werk.

Als je een dier was, wat zou je
willen zijn?
Als ik een dier zou zijn, zou ik
een blauwe vinvis willen zijn. Mij lijkt
het wel leuk om de hele dag door de
zee te zwemmen, wetend dat je het
grootste dier op aarde bent.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Ik zou kiezen voor Dagobert Duck. Het
zou mij heel fijn lijken om zoveel geld
te hebben dat ik nooit meer zou moeten werken en alles kan kopen wat ik
maar wil.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik denk dat ik zou gaan voor 25 jaar
oud. Op je 25e ben je overal oud
genoeg voor en ben je fysiek het
sterkst.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Joop van Zon
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Het eerste wat ik dacht toen ik wakker
werd was: K*t, het is al 07.53 uur, ik

VACATURE
ZELFSTANDIG WERKEND KOK
( part-of fulltime)
Medewerker Wijn &BistroBar
Voor meer info:
info@gasterielievehemel.nl
0774673961 keuze 2 hotel

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

Ik zou wel een keer een volledige
rondreis door de hele wereld maken,
ooit wil ik elke plek minstens één keer
gezien hebben.
moet uit bed. Ik kwam gelukkig wel
nog op tijd.

In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou in een Pokémon-film willen
spelen, het maakt niet uit welke.
Vroeger keek ik altijd Pokémon en
bedacht ik me altijd hoe cool het wel
niet zou zijn om ooit zelf een echte
Pokémon-meester te worden. Dus als
dat echt zou kunnen zou dat heel cool
zijn.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Wat mij echt een goede uitvinding lijkt
is een soort tube waar je in kan liggen
en dat je dan kan slapen zo lang als je
wilt zonder dat er tijd voorbijgaat. Zo
heb je dus nooit slaaptekort, want als
er geen tijd is om te slapen maak je
die zomaar.

Geloof je in buitenaardse wezens?
Ja. Ik geloof zeker dat er ergens op
een andere planeet wel leven zou
moeten zijn. Het zou toch gek zijn dat
in het hele universum wij het enige
leven zijn? Dat die ‘aliens’ nou ook zo
modern zijn als we in films zien, lijkt
mij niet. Maar ergens zou toch wel iets
van leven moeten zijn? Tenminste, dat
denk ik dan.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat zijn?

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

Ik denk dat ik dan zou kiezen voor
Frankrijk en dan ergens tussen de bergen waar in de winter veel sneeuw

Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd, of te laat?
Ik probeer altijd op tijd te komen,
dat lukt jammer genoeg alleen niet
altijd. Te vroeg ben ik eigenlijk nooit
want ergens zijn voor dat je er moet
zijn vind ik nu echt tijdsverspilling.
Daarom probeer ik altijd precies op tijd
te komen.

Dag of nacht?
Nacht. Ik heb gemerkt dat ik als het
laat is veel harder werk dan overdag,
wat soms wel onhandig is omdat ik ‘s
nachts ook graag wil slapen.

Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Zelf hockey ik, dus als ik ergens heel
goed in zou willen zijn zou het dat
zeker wel zijn.

Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik ben twee jaar geleden in
Amsterdam naar een concert van
Metallica geweest, dat was een hele
leuke ervaring. Dat zou ik best wel
nog een keer willen doen.

Hoi

Column

Tempel
Ze zeggen dat je lichaam je
tempel is. Dan wil ik toch
even een hartig woordje
spreken met diegene die de
tempel van mij in elkaar
heeft getimmerd.
Diegene heeft steken laten
vallen, dat is niet normaal.
Als ik een pak watten optil,
loop ik een week scheef.
Er zit nog meer flexibiliteit in
een stalen buis dan in mijn
ruggengraat. Het kraakt en
piept aan alle kanten. Als ik m’n
grote teen beweeg, dan doet
m’n voorhoofd zeer. Het zal
wel weer met de pandemie
te maken hebben want die
begint me langzamerhand ook
uit de neus te komen. Heel de
dag naar een scherm staren.
Daar word je toch helemaal niet
lekker van.
Voordat je denkt: dan moet je
even naar de fysio. Dat doe
ik, al zeven jaar lang. Ik rek
en strek me een ongeluk.
Misschien moet ik die tempel
van mij maar eens vervangen
door een Ikea-kast. Daar schijnt
de gebruiksaanwijzing wél
bij te zitten. Bovendien hou
je schroefjes over mocht er
weer eens een losschieten
ergens. Scheelt een hoop
gezeik. Mocht je denken:
dan laat je het toch eens los
masseren. Wil jij het proberen?
Vergeet je handschoenen
met stalen vingertoppen
niet! Ik overweeg serieus om
voortaan likeur 43 in mijn
drinken te doen. Misschien
gaat het dan allemaal een
beetje soepeler. En dan moet
ik nog 80 worden… Ik heb me
maar vast ingeschreven bij een
verzorgingstehuis. Nee oké, dat
is wat overdreven, maar alle
tips zijn welkom! Of solliciteer
op de vacature: spullen-opraaphulpje. Vergoeding: likeur 43 bij
al je drankjes.

Wat is je droombaan?
Ik heb geen droombaan en het maakt
me ook niet veel uit wat ik later ga
doen. Zolang het maar iets is wat ik
leuk vind om te doen. Als het dan ook
nog een beetje goed verdiend zou het
helemaal mooi zijn.
Tekst: Teun van Zon

Lotte Thijssen
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Zomercarnaval op De Krullevaar
Bij de openbare jenaplanbasisschool De Krullevaar in Sevenum werd het schooljaar feestelijk afgesloten met
een week lang zomercarnaval. Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 juli was het feest op de school.

Vanwege de lockdown kon de carnavalsviering eerder dit jaar niet
zoals gewoonlijk doorgaan. Daarom
vond De Krullevaar het hoog tijd om
zomercarnaval te vieren. Ze riepen
een zomer carnavalsgezelschap uit.
Uit elke stamgroep kwam een ver-

tegenwoordiger: een dansmarietje, een burgemeester, adjudanten,
ceremoniemeester en uiteraard een
prins en prinses. Het schoolplein werd
feestelijk versierd en elke dag stond
er iets voor de kinderen op het programma. Van een muzikaal festival
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BiblioNu organiseert
boekcoverchallenge
BiblioNu is voor de kinderen in de gemeentes Horst aan de Maas en
Venray een wedstrijd gestart. Kinderen kunnen door een boekenkaft na te maken een gevulde picknickmand winnen.

tot zomers verkleed naar school Als
klapper op de vuurpijl werd de feestweek afgesloten met een zomerkamp voor de hele school. Er was een
Bonte Zomeravond Zitting met allerlei
optredens. De ouders thuis konden
meegenieten via een livestream.

Kermisactiviteiten in America
voor de jeugd
De dorpsraad van America organiseerde ook dit jaar tijdens de kermis in het dorp een aantal activiteiten om
de kermis te promoten. Voor de kinderen van de basisschool werd voor de achttiende keer de KermisKleurplatenwedstrijd georganiseerd.

“Kinderen kunnen op hun eigen
creatieve manier aan de slag.
Bijvoorbeeld door te tekenen of te
schilderen”, zegt de bibliotheek.
Van het kunstwerk moet een foto
gemaakt worden en deze wordt

Naast de kleurplatenwedstrijd werd
voor de zesde keer de KermisStraatkrijtwedstrijd georganiseerd. Dit
jaar werden er 64 tekeningen ingeleverd bij één van de kermisattracties en 40 krijtkunstwerken gemaakt.
Daarnaast heeft een werkgroep vanuit
Jeugdoverleg America samen met de
dorpsraad een extra activiteit geor-

ganiseerd: de Americaanse Kermis
Crazy88. Een activiteit waarbij team
van maximaal tien deelnemers, jong
en oud, diverse kleine opdrachten
uitvoerden in het dorp. Het bewijs
van de uitvoering kon men via een
foto of filmpje naar de organisatie
doorsturen. Door de coronamaatregelen mocht de organisatie ook dit jaar

geen centrale prijsuitreiking doen op
het kermisterrein, daarom werden
alle prijswinnaars thuis verrast met
een cadeautje. Prijswinnaars van de
Kermis-Kleurplatenwedstrijd zijn Suus,
Bregje, Stijn, Emmy, Driek en Lisa. De
winnaars van de straatkrijtkunstwerken zijn Maud, Eef, Sanne en Evi.

Inschrijving geopend voor foto’s HALLO-kalender
Kempen, uitgever van het nieuwsblad HALLO, komt eind dit jaar weer met een weekkalender voor de
inwoners van Horst aan de Maas. Deze kalender wordt huis-aan-huis verspreid in de hele gemeente.
Inwoners kunnen vanaf nu foto’s voor de kalender insturen.
Ondernemers krijgen de mogelijkheid om te adverteren op de kalender. Daarnaast kunnen inwoners hun
Horst aan de Maas-foto insturen. De
mooiste, grappigste en ontroerendste foto’s maken kans op een plekje
op de kalender. “We vragen mensen een full colour foto in te sturen

die minimaal 1 MB groot is”, zegt
uitgever Eric van Kempen. “Dat kan
een plaatje zijn van een mooi plekje
in Horst aan de Maas of misschien
een foto van henzelf. Ook clubs en
verenigingen zijn welkom om een
leuke foto in te sturen. Foto’s kunnen vanaf nu gemaild worden naar

adverteren@kempencreeert.nl
onder vermelding van ‘kalender
HALLO’. Vergeet niet om daar naam
en adresgegevens bij te zetten.”
De weekkalender wordt eind dit jaar
huis aan huis verspreid en is dan
ook verkrijgbaar bij diverse afhaalpunten.

dan gedeeld op sociale media met
de tags #boekcoverchallenge en
#biblionu. Ook wordt gevraagd de
foto op te sturen, tot vrijdag 3 september, naar info@biblionu.nl

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

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Speciale activiteiten in De Locht
In het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 juli is de smederij van
Openluchtmuseum de Locht weer in bedrijf.
Naast de vaste collectie van
Openluchtmuseum de Locht zijn er
elk weekend bijzondere activiteiten met een muzikaal optreden. Het
aankomende weekend is de smederij
van het museum weer geopend. Op
zondag 18 juli zal het muzikale optreden worden verzorgd door de Zwarte

Fanfare. Deze groep speelt naast
Tsjechische muziek ook moderne,
solistische en populaire stukken. Ook
op woensdag zijn er steeds vaker
activiteiten. Op woensdag 21 juli is de
smederij actief en is de middeleeuwse
boerderij geopend. Activiteiten vinden
plaats van 12.30 tot 16.00 uur.

Adver torial

YourWay Travel

Jouw reis van A tot Z
geregeld

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij BLOK10 in Horst!

Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en
mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 18 juli (12.00 uur)
binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina.
Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden de letters bij de
bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in het diagram. Uiteindelijk zal er
er een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.

Anne de Zwart (24) start haar reisonderneming tĳdens corona.
“Al vanaf jongs af aan vind ik het leuk om het vakantieland te
bepalen, culturen te leren kennen, lokale keukens te proeven en te
genieten van de schitterende natuur.”
Met mijn diploma op zak heb ik,
midden in de coronatijd, besloten
om voor mezelf te beginnen.
Natuurlijk was het een gewaagde
stap, maar gelukkig trekt het nu
weer aan. In deze tijd kan ik echt
mijn meerwaarde als reisadviseur
bewijzen.
Als zelfstandig reisadviseur help ik
je met het samenstellen van jouw
reis. Van een weekendje weg tot
een complete rondreis, ‘out of the
box’ of duurzaam. Alles wat maar
te bedenken valt kan geregeld
worden. Van begin tot eind ben
ik je persoonlijke aanspreekpunt.
Van de meest actuele adviezen en
veiligheidsmaatregelen tot de situatie op de reisbestemming en de
benodigde verzekeringen. Ik zorg
ervoor dat je reis tot in de puntjes
wordt geregeld. Bij noodsituaties
bel je mij ook: je hoeft niet uren-

lang aan de lijn te hangen met een
noodnummer.
Kun je niet wachten om op reis te
gaan? Of heb je een vraag? Bel, app
of mail mij en ik kom graag met je
in contact.

YourWay Travel
Monseigneur Evertsstraat 6
5975 BR Sevenum
+31 (0)658954461
annedezwart@yourwaytravel.nl
www.yourwaytravel.nl

WIJ ZOEKEN PER
1 AUGUSTUS EEN

CHAUFFEUR M/V
VOOR HET UITRIJDEN
VAN WEEKBLADEN
WERKZAAMHEDEN

Iedere woensdagavond breng je de nieuwe HALLO’S
en bijbehorende folders naar onze bezorgers.
Op woensdagavond ben je van ongeveer 19.00 uur
tot ongeveer 00.00 uur in een van onze bestelbussen
onderweg.
Ben je per 1 augustus wekelijks beschikbaar op
woensdagavond, heb je een rijbewijs en zin om
wekelijks zelfstandig een paar uur op pad te zijn, dan
horen wij dat graag!
Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider
uit Horst met het grootste bereik in de gemeente
Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Venlo.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

De oplossing van de puzzel in
HALLO Horst aan de Maas van
8 juli 2021 was:
En de winnaar is:
Math Keijsers uit Horst.
Van Harte Gefeliciteerd met de
cadeaubon van € 50,- te besteden
bij Albert Heijn in Horst!
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Hegelsom
zondag

19.00

Heilige mis

09.30

Huisartsenpost

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

11.00

zaterdag
Heilige mis
19.15
		
zondag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Swolgen

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
woensdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis

19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Meerlo

Apotheek Maasdorpen

Heilige mis

Heilige mis

Grubbenvorst
zaterdag

Apotheek

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

Griendtsveen
zondag

10.30

10.00

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

com hey
mu
nica
tie

adv
iseu
r
(full
t

ime
)

Gebiedsteams

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

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

Tandarts

Spoedgevallendienst

16 t/m 18 juli
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

19 t/m 22 juli
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

Verloskundige zorg

Kempen Creëert groeit en daarom zoeken wij versterking
binnen ons communicatieteam, iets voor jou?
Waar houden wij ons de hele dag mee bezig? Onze klanten verbazen
met verassende, creatieve concepten. Dat is wat we het liefst doen.
We kijken altijd naar de vraag áchter de vraag. We blijven nieuwsgierig
en komen zo tot het beste resultaat. Dat doen we met ons team van
20 enthousiastelingen, bestaande uit vormgevers, communicatie
adviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.

Danure Verloskundigen

Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches. De vraagstukken

Industriestraat 11, Horst
Raadhuisplein 2, Meerlo
Postbaan 14a, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

waar jij je mee bezig gaat houden zijn dan ook iedere dag anders. Zo ben je

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

het ene moment bezig met de interne communicatie van een logistieke
dienstverlener en het andere moment verzorg je de externe communicatie
van een organisatie uit de agrosector. Een dag is nooit hetzelfde en dat
maakt dit werk juist zo leuk.
Als communicatie adviseur ben jij er voor onze klanten! Je zorgt ervoor
dat zij op jou kunnen bouwen. Dat doe je door er te zijn. Je luistert naar de
wens van de klant, de behoefte. Zoals we al zeiden: je kijkt naar de vraag
áchter de vraag. Vervolgens help je onze klanten door ze te ontzorgen en
de uitvoering bij ze weg te nemen. Jij zorgt ervoor dat hun boodschap wordt
overgebracht en de juiste doelgroep bereikt.
Heb jij een passie voor communicatie, doe je niets liever dan content creëren,
heb je een passende opleiding afgerond én ken jij alle ins en outs van social
media? Zou jij jezelf omschrijven als een zelfstartend organisatietalent,
ga je geen uitdaging uit de weg en beschik je over een rijbewijs? Dan leren wij
jou graag kenen!
Standaard meegeleverd: uitdagend en afwisselend werk. We garanderen
dat de dagen voorbij zullen vliegen. Je komt in een ongekend gezellig team
terecht waarin jouw creativiteit de ruimte krijgt om te groeien.
Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan jouw cv en motivatie vóór
1 augustus naar vacature@kempencreeert.nl. Heb je inhoudelijke vragen
over de vacature? Bel Sayenne op 077-3961350. Zij vertelt je graag alles over
het werken als communicatie adviseur bij Kempen.

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

#kempencreëert
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Jij maakt ‘m super
compleet met
apparatuur

Wallace

12.599,243 x 98 +
243 cm

Compleet met koelkast, combi-oven,
magnetron, inductiekookplaat,
plafondunit afzuigkap, vaatwasser,
spoelbak, werkblad, barblad en
5 jaar apparatuurgarantie.
Compleet uitgerust met apparatuur
van SAMSUNG en AIRFORCE

Op zoek naar een nieuwe keuken?
Kom snel inspiratie opdoen en bekijk onze nieuwe collectie!

Een bijkeuken levert veel extra opslagruimte

De nummer 1 reden om te kiezen voor een bijkeuken is de extra opslagruimte die het oplevert. We hebben nu
eenmaal vaak meer spullen dan ruimte. Met een bijkeuken is er een mooie plek gecreëerd om bijvoorbeeld
een wasmachine, droger, schoonmaakmiddelen, extra koelkast en extra kastruimte te plaatsen.

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

