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Waterramp
In vergelijking met andere gemeenten in Limburg heeft Horst aan de Maas nog redelijk geluk gehad. Toch is de schade immens, want veel boeren zijn hun productie op het land kwijt,
huizen staan onder water en de schade loopt op veel andere plekken ook op. Verderop in dit blad schenken we speciaal aandacht aan de waterramp die Limburg en Horst aan de Maas trof.
Lees verder op pagina 06-07 / Beeld: Pim Augustinus

Horst aan de Maas maakt zich klaar voor aardgasvrije toekomst
Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dat is een besluit dat de regering samen met vele andere landen
heeft vastgelegd in het Parijsakkoord. Hoe de gemeentes het gaan aanpakken, dat mogen ze zelf bepalen.
Samen met de inwoners wil de gemeente Horst aan de Maas dit jaar de Transitievisie Warmte presenteren. Op dinsdag 20 juli werd hierover een digitale informatiebijeenkomst gehouden.
Tijdens de bijeenkomst werd gekeken naar oplossingen voor particulieren voor een toekomst
waarin aardgasvrij wordt verwarmd en gekookt. Wethouder
Thijs Kuipers trapt de bijeenkomst
af. “Eigenlijk gaat het fantastisch in
Nederland met de voorzieningen.
Stroom en warmte zijn beschikbaar
met een hoge betrouwbaarheid.
We beschouwen het als een zekerheid en het lijkt alsof we met deze
stap naar een aardgasvrije wereld
naar een onzekere situatie gaan.
In onze visie gaan we kijken naar
oplossingen die nu nog niet mogelijk
of betaalbaar zijn, maar zijn dat in de

toekomst misschien wel.” Er is veel
belang bij het creëren van een duurzamere wereld. “99 procent van onze
problemen, zoals droogte en overstromingen, hebben te maken met
klimaatverandering. Fossiele brandstoffen hebben ons veel gebracht,
maar het is niet de oplossing voor de
toekomst. Aan de ene kant duurt het
nog dertig jaar voordat we aardgasvrij moeten zijn, maar aan de andere
kant is er geen tijd te verliezen.”

Klimaatakkoord
Sjoerd Theeuwen, beleidsmedewerker energietransitie, legt uit
waarom we naar een aardgas-

vrij land gaan. “In 2015 heeft de
Nederlandse regering tijdens de
klimaattop in Parijs het akkoord
ondertekend, waarin staat dat
de aarde maximaal 2 graden op
mag warmen en we in 2050 geen
gebruik meer maken van fossiele
brandstoffen. Dit leidde tot een
nationaal klimaatakkoord, waarin
staat dat we in 2050 95 procent
minder broeikasgas ten opzichte
van 1990 uitstoten. Dat wil zeggen
dat de meeste woningen en gebouwen aardgasvrij worden.” Ook de
problemen bij het winnen van
aardgas in Groningen speelde een
belangrijke reden.

Aardgasvrij-ready

Drie alternatieven energie

De gemeente Horst aan de Maas
werkt samen met verschillende
instanties om tot de juiste oplossingen te komen, waaronder
Antea Group. Consultant Emanuel
Borninkhof vertelt zijn verhaal:
“In 2021 wordt deze Transitievisie
Warmte vastgelegd. Het is bedoeld
om met de wetenschap van nu te
kijken naar wat we willen. We vinden het belangrijk om geen overhaaste beslissingen te maken en
elke vijf jaar worden deze plannen herzien. We willen een tijdpad
bepalen waarin buurten verduurzaamd worden. Het gaat niet alleen
om aardgasvrije huizen, maar ook
‘aardgasvrij-ready’ huizen. We willen
mensen ook perspectief geven, zodat
mensen niet hoeven te wachten tot
de gemeente naar hen toe komt.”

Voor een succesvolle transitie moet
de gemeente drie puzzelstukken
oplossen. “Gebouwen moeten klaar
worden gemaakt, de infrastructuur
voor de energie moet klaar zijn en de
warmte moet uit een duurzame bron
komen.” Voor de duurzame bron kijkt
de gemeente naar drie alternatieven:
all-electric energie, een warmtenet
en hernieuwbaar gas. “Bij all-electric
moet je denken aan een waterpomp.
Een warmtenet is een groot netwerk met warm water, wat bij slecht
geïsoleerde woningen niet rendabel
is. Bij hernieuwbaar gas moet je denken aan groen gas of waterstof. Het
is een goede oplossingen, maar het
is niet realistisch toepasbaar in de
komende jaren.
Lees verder op pagina 02
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Coronacijfers in Horst aan de Maas lopen op
Even leek het goed te gaan met beheersbaarheid van het coronavirus in Horst aan de Maas. Vanaf het
moment dat stap 4 van het heropeningsplan in werking trad, werden er twee weken lang niet meer dan twee
besmettingen per dag geregistreerd. Sindsdien gaan de cijfers weer flink omhoog.
Landelijk zagen we in de afgelopen
twee weken een enorme stijging van de
coronacijfers na de versoepelingen van
26 juni. De waarden op dinsdag 20 juli
geven aan dat landelijk 39,2 mensen per
100.000 inwoners positief getest zijn op

het virus. In de gemeente Horst aan de
Maas is dit aantal zelfs hoger, met een
gemiddelde van 42,4 positieve tests
per 100.000 inwoners. Vertaald naar
het inwonersaantal van Horst aan de
Maas betekent dit dat dagelijks onge-

veer 20 nieuwe besmette mensen bij
komen. Het aantal ziekenhuisopnames
blijft laag. Sinds de derde stap van het
heropeningsplan zijn er geen inwoners
van Horst aan de Maas opgenomen in
het ziekenhuis vanwege het virus.

Carbootsale Horst keert terug
Na een lange tijd van coronamaatregelen mogen de rommelmarkten van Carbootsale Horst weer doorgaan.
Op zondag 25 juli vindt de eerstvolgende Mega Carbootsale plaats op het evenemententerrein aan het
Peeldijkje in Horst.
Tijdens de Carbootsales worden alle
soorten tweedehands artikelen verkocht. Plaatsen voor verkopers zijn al
een tijdje niet meer beschikbaar, maar

de rommelmarkt is ook met de huidige
maatregelen normaal geopend voor
publiek. Vanwege de huidige maatregelen is het noodzakelijk om 1,5 meter

afstand te volgen en om de eenrichtingslooproute voor bezoekers te volgen. Bezoekers hoeven geen negatieve
PCR-test of vaccinatiebewijs te tonen.

Schietpartij op de A73
Een man die vanuit het politiebureau in Roermond werd overgebracht naar een zorginstelling, mishandelde
op weg naar de instelling de agenten in de politieauto. Daarna wist hij op de A73 ter hoogte van Horst te
ontkomen. De agenten zetten de achtervolging in waarbij is geschoten. De man raakte daarbij gewond.
Een derde agent, die ondersteuning bood bij de aanhouding, raakte eveneens gewond. De agenten en de
verdachte zijn overgebracht naar het ziekenhuis.
Een man die verward gedrag vertoonde werd zondagavond 18 juli
door de politie overgebracht naar het
bureau in Roermond ten behoeve van
de hulpverlening. Op het politiebu-

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

reau werd besloten dat de man moest
worden overgebracht naar een zorginstelling. Op de A73, ter hoogte van
Horst, escaleerde de situatie. De man
verzette zich hevig en mishandelde
beide agenten. Daarna ontsnapte hij
uit de politieauto. Hij vluchtte te voet
over de autosnelweg. Bij de achtervolging is door de agenten geschoten.
Kort daarna is de man aangehouden
en per ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De drie
gewonde agenten zijn naar het

ziekenhuis in Roermond gebracht.
De toestand van de verdachte is stabiel. Eén van de agenten is opgenomen in het ziekenhuis.
Technisch en tactisch onderzoek wordt
uitgevoerd door de politie Brabant
Zuid-Oost. Dit gebeurt in het kader
van de objectiviteit. De Rijksrecherche
onderzoekt het gebruik van het vuurwapen. De A73 was in beide richtingen een tijdje afgesloten voor al het
verkeer. De afsluiting duurde zeker
nog tot 09.00 uur op maandag 19 juli.

Vervolg voorpagina

Horst aan de Maas maakt
zich klaar voor aardgasvrije
toekomst
Het stoken van hout wordt door de
regering langzaam uitgefaseerd.”
Momenteel is isolatie de grootste
bron voor verduurzaming en de
grootste kostenbesparing. “Het is
een grote transitie waar we niet
volgend jaar al mee klaar zijn. We
willen beginnen met isoleren op
basis van energielabels, tot en met
label B of D, afhankelijk van waar
het nodig is.”
De gemeente is ook een samenwerking aangegaan met het Duurzaam
Bouwloket. “Wij zijn er voor alle
aanvragen voor het verduurzamen

van woningen,” vertelt Wouter Ellis
van het Duurzaam Bouwloket. “Het
stappenplan voor het verduurzamen van een woning voor ons is
isoleren, ventileren, zonne-energie
en vervolgens duurzaam verwarmen. We willen graag iedereen
helpen die daar vragen over heeft.
Wij adviseren dan over de beste
mogelijkheden en subsidies, maar
ook zonder subsidies is het voor de
meeste mensen rendabel om te
werken aan verduurzaming.”
Tekst: Koen van Meijel

Bestuurder Peter Elbers
vertrekt definitief bij L1
De samenwerking tussen bestuurder Peter Elbers uit Grubbenvorst
en L1 liep al een tijd stroef. Per 1 oktober wordt deze samenwerking
definitief beëindigd. De Raad van Commissarissen zette Elbers
vorige maand op non-actief.
In september 2020 stopte Peter
Elbers als fractievoorzitter van de
VVD van gemeente Horst aan de
Maas en trad hij aan als directeur
van de regionale omroep L1. In de
loop der maanden kwamen steeds
meer berichten van problemen op
de werkvloer naar boven, over een
‘autoritaire’ houding van Elbers en
pestgedrag van werknemers. Een
maand geleden werd Elbers op
non-actief gesteld, vanwege de
onhoudbare situatie op de werkvloer. Zo zou Elbers camera’s op
de redactie willen installeren, wat

voor een privacybreuk zou zorgen. In een korte verklaring schrijft
de Raad van Commissarissen dat
beide partijen in goed onderling overleg overeengekomen zijn
dat de samenwerking zal worden
beëindigd. Zijn taken worden tijdelijk overgenomen door medebestuurder Job van der Have en
leden van het managementteam.
De komende tijd zal de Raad van
Commissarissen in overleg gaan
met de ondernemingsraad over
de bestuurssamenstelling van
Stichting Omroep Limburg.
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Wat vragen we van je?
Je bent communicatief, stressbestendig en je
werkt graag zelfstandig.
Wat bieden we je?
We bieden een afwisselende en zelfstandige
functie. Je draagt zorg voor het goed functioneren
van de machines en installaties binnen het
kwaliteitssysteem. Ook het verhelpen van
storingen op elektrotechnisch en mechanisch
gebied behoort tot jouw taken alsmede het
verzorgen van periodiek en preventief onderhoud.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
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met MBO werk- en denkniveau.
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Jeugdlintje voor Joyce omdat
ze zorg droeg voor haar opa in
coronatijd
De 18-jarige Joyce Janssen uit Horst heeft uit handen van burgemeester Ryan Palmen en wethouder Thijs
Kuipers van de gemeente Horst aan de Maas op vrijdag 16 juli een jeugdlintje ontvangen. Ze kreeg dit lintje
vanwege de thuiszorg voor haar opa tijdens de coronapandemie.

Buurgemeenten doen het anders

VVD stelt raadsvragen over
startersleningen

Door een wijzigingsbesluit van de provincie Limburg in april
kunnen starters een leenbedrag van 49.000 euro ontvangen.
Tenminste, dat zou zo moeten zijn. In de gemeente Horst aan de
Maas is dit bedrag nog steeds 30.000 euro. Dit is voor de VVD
een reden om schriftelijke raadsvragen aan het College van
B&W te stellen.
Voor starters is het belangrijk
dat deze wijzigingen zo snel
mogelijk doorgevoerd worden,
omdat het voor deze doelgroep
erg lastig is om een huis te kunnen kopen. De VVD kijkt naar
buurgemeenten en ziet dat
onder andere de gemeenten
Venray en Peel en Maas deze
wijzigingen al heeft doorgevoerd. Verschillende jongeren
hebben de gemeente al benaderd om na te vragen hoe dit
zit, maar kregen geen antwoord,
aangezien het nog niet op de
agenda staat.

Wijzigingen
De VVD stelt daarom de volgende vragen: waarom is deze
wijziging in de gemeente Horst
aan de Maas nog niet doorge-

Voor Joyce Janssen is dit voorstel ingediend namens haar opa,
die eerder dit jaar overleden is.
De aanvraag werd ondersteund
door de buurvrouw van haar opa,
Lyan Hoeijmakers en door de tantes
van Joyce (Anja Bastiaans en Maria
Zanders). In de periode van de lockdown, toen minder thuiszorg werd
verleend, ging Joyce vrijwillig, vijf
dagen per week door weer en wind,
naar haar 90-jarige opa om hem te
helpen met het klaarmaken voor de
nacht. Dat betekende het uitdoen
van de elastische steunkousen en
het helpen omkleden. Ze maakte een
praatje maken met haar opa, omdat
hij veel alleen was in de coronatijd.
Was er iets bijzonders aan de hand,
dan meldde ze dit aan de thuiszorg. Twijfelde ze ergens over, dan

schroomde ze niet hulp te vragen aan
de buurvrouw (wat overigens maar
één keer is voorgekomen).

Klaarstaan
En Joyce zorgde niet alleen ’s avonds
voor opa. Ze vond het erg vervelend
als opa vaak alleen was. Had ze even
tijd over, dan ging ze geregeld bij
hem op bezoek en hield hem gezelschap. Was het mooi weer, dan werd
opa in de rolstoel gezet en maakte ze
een wandeling door het dorp. Er werd
veel ‘schele wazel’ verkocht, maar
ze hadden ook veel serieuze en fijne
gesprekken. Dat Joyce dit alles deed
vertelde ze, net als opa, aan iedereen
in de hoop dat meer jongeren klaar
zullen staan voor de oudere mens.
Ook toen de thuiszorg weer terug
kwam stond Joyce nog altijd paraat

voor opa. Hij hoefde haar maar
te bellen en ze was er om te helpen, bijvoorbeeld met het doen van
boodschappen of opruimen. Dat een
meisje van deze leeftijd op een
dergelijke manier voor opa zorgt is
natuurlijk heel bijzonder, zegt de
gemeente. De zorgtaken die ze heeft
verleend zijn zeker niet vanzelfsprekend en zelfs voor volwassenen soms
nog heel lastig. Joyce vervult in deze
een voorbeeldfunctie richting andere
jongeren. De toekenning van een
Jeugdlintje past dan ook zeker binnen de huidige maatschappij waarin
een oproep wordt gedaan aan inwoners te motiveren en te ondersteunen
bij de zorg voor de hulpbehoevende
medemens om daarmee de professionele zorg te ontlasten.

Rotzooi op de jeu-de-boulesbaan

KBO Sevenum wil actie tegen vandalisme

voerd? Bent u van plan deze wijzigingen door te voeren? Zo ja,
per wanneer? Zo nee, waarom
niet? Als jongeren informeren
bij de gemeente waarom Horst
aan de Maas deze wijzigingen
nog niet hebben doorgevoerd,
is dat dan niet het signaal dat
deze wijzigingen nodig zijn en
dat er actie op ondernomen
wordt? Hoe kijkt uw college
hier tegenaan? Stimuleren we
op deze wijze niet dat jongeren
de mogelijkheden gaan onderzoeken om te gaan wonen in
buur gemeenten? In hoe verre
stimuleert dit college dat jongeren in onze eigen gemeente
gelijke kansen krijgen? De VVD
verwacht binnen vier weken een
reactie van het college.

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

muziek kraampjes brocante
terrassen streekproducten
poppenkast winkelen

Voor de zoveelste keer was het raak: vernielingen en rotzooi bij de jeu-de-boulesbanen achter gemeenschapshuis De Wingerd in Sevenum. Voor de KBO is de maat vol.
“Met brommers en fietsen rijden ze
over de banen, waardoor er dikke
sporen achterblijven,” vertelt KBOvoorzitter Peter Lalieu. “Elke keer moet
alles teruggeharkt worden. Ze laten
rotzooi achter, zoals flessen, die dan
kapot gaan waardoor de scherven in
het gravel van de baan liggen. We hebben de gemeente gevraagd om er
afvalbakken te plaatsen en dat is intussen al gedaan.” Omdat het gebied wat
verder afgelegen ligt, is het aantrekkelijk voor jongeren om er rond te
hangen. “We hebben daar wel respect
voor, maar we verwachten zeker ook
het respect terug voor de ouderen
die jeu de boules spelen. Rond kerst
heb ik ze erop aangesproken en foto’s

gemaakt, waarna het even stil was.
Nu het zomer is, wordt het weer ook
mooier, dus dan begint de bron van
ergernis opnieuw.”

Dialoog
Peter heeft zich voorgenomen om
niet meteen de politie in te schakelen, maar juist de dialoog aan te gaan.
“Ik wil het graag op een nette manier
aan de jongeren duidelijk maken,
eventueel met een kop koffie erbij.
Ik heb er geen bezwaar tegen dat ze
daar zitten, maar ik denk dat als je
normen en waarden hebt, dat je je
eigen rotzooi ook opruimt. We hopen
dat ze zich aangesproken voelen, of
dat de ouders hun kinderen erop aan-

spreken. Daarnaast heb ik ook een
ambtenaar gevraagd of ze een keer
handhaving langs kunnen sturen.”
Het is zeker niet de eerste keer dat
dit gebeurt. “Het is afhankelijk van
het weer, maar soms gebeurt dit een
week lang dagelijks en dan een tijd
niet. Het is wisselend. Als het elke dag
was, kon je er makkelijker een politieman op af sturen. Handhaving wil
je het liefste niet hoeven te gebruiken, het liefst gaan we de dialoog aan
en vragen we of ze het wederzijdse
respect voor ons willen hebben, maar
als het zo blijft dan ontkom je er niet
aan.”
Tekst: Koen van Meijel

donderdag 2 juli
donderdag 5, 12 & 19 augustus
17.00 uur - 21.00 uur
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Leesconsulenten aan het woord

‘Leesniveau kinderen daalt in de zomer’
Het is bijna zomervakantie. Voor veel kinderen betekent dit lekker spelen op de camping bij het zwembad,
even niet denken aan school. Leraren ervaren dat de leesvaardigheid van kinderen tijdens de zomervakantie
omlaaggaat. “Dat klopt”, zeggen ze bij de bibliotheek in Horst, “maar het hoeft niet.”

Ideaal machinebouw en constructie werd in 1932 opgericht als smederij in Horst door Christiaan
Coenders. In de loop der jaren ontwikkelde Ideaal zich tot een volwaardig machinebouw
en constructiebedrijf welke diverse (gepatenteerde) ergonomische systemen ontwerpt en
vervaardigt voor de land- en tuinbouw welke wereldwijd worden afgezet. Wij zijn per direct op
zoek naar een gedreven Machinebouwer/constructiemedewerker welke mede vormgeeft aan de
verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.

Machinebouwer/
constructiemedewerker (40 uur)

Wij vragen:
• Opleidingsniveau MBO, richting
werktuigbouwkunde;
• Ervaring met machinebouw;
• Bij voorkeur relevante werkervaring in het
genoemde takenpakket;
• Rijbewijs B;
• Je bent een team-player maar daarnaast
een zelfstarter;
• Goede mondelinge vaardigheden in Engels
en Duits is een pré;
• Je bent pro-actief, ondernemend,
servicegericht en je beschikt over goede
communicatieve- en sociale vaardigheden;
Wij bieden:
• Een uitdagende job binnen een groeiend
zelfstandig Ideaal;
• Veel ruimte voor eigen inbreng en
persoonlijke ontwikkeling;

Thuisonderwijs

• Prettige werksfeer binnen een jong en
hecht team;
• Salariëring is in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• Een goede balans tussen werk en privé
met 25 vakantiedagen & 13 ADV dagen
gebaseerd op een 40-urige werkweek;
• Goede arbeidsvoorwaarden in
overeenstemming met de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je CV met motivatie naar:
pascal@ideaal.eu t.a.v. Pascal Maes
Vragen?
Mocht je nog verdere vragen hebben
dan kun je contact opnemen met
Pascal Maes tel : 077-3981256

Expeditiestraat 21, 5961 PX Horst

Meer informatie over Ideaal kun je vinden op www.ideaal.eu

acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Zelfstandig lassen en monteren van
machines of modules;
• Het lassen en monteren van onderdelen en
halffabricaten;
• Het assembleren van (nieuwe) machines;
• Het testen en inbedrijfstellen van een
afgewerkte machine;
• Het uitvoeren van onderhoud aan machines
van klanten;
• Meedenken met ontwikkelingen binnen de
engineersafdeling;

Sandra Lamers en Liset Janssen zijn
leesconsulenten bij BiblioNu en
weten alles over het leesgedrag van
kinderen. “We noemen dat de zomerdip”, vertelt Lamers. “In de zomervakantie lezen kinderen minder en
gemiddeld gaan ze dan een leesniveau achteruit. Het is de kunst om
ze toch aan het lezen te houden,
vooral de leuke boeken die ze leuk
vinden om te lezen.” Gedurende
het schooljaar bouwen kinderen
hun leesniveau op, maar tijdens
de zomervakantie zakt het weer
in. Dit moet na de vakantie teruggepakt worden volgens de dames.
“Het verschilt natuurlijk per kind,
maar de kinderen die minder goed
zijn in lezen gaan verder achteruit
als ze niet lezen. Leerkrachten zeggen dat het gemiddeld een leesniveau lager is dan waarmee ze het
vorige jaar geëindigd zijn. Als ze
blijven lezen dan zakt het niet of kan
het juist een niveau stijgen.” Dat er
minder gelezen wordt, is een algemene trend. “Door alle andere middelen die kinderen hebben, wordt
er in het algemeen minder buiten
schooltijd gelezen”, legt Janssen uit.
“Vanuit ons beroep gaan we naar
scholen, om kinderen enthousiast te
maken in het lezen. Voor ons is het
belangrijk dat kinderen niet lezen
omdat het moet, maar omdat ze
het leuk vinden. Als het leuk is, lees
je vanzelf meer.” Sandra vult aan:
“Het maakt eigenlijk niet uit wat ze
lezen, al is het een stripboek, een
tijdschrift, een moppenboek of zelfs
de folder van de dierentuin, het gaat
erom dat ze in de zomervakantie blijven lezen. Het maakt ook niet uit als
het op een tablet of e-reader is, dat
hoort ook een beetje bij de tijd.”

Door het coronavirus was het onderwijs het afgelopen anderhalf jaar een
stuk anders, iets wat ook een impact
heeft op het leesniveau en –gedrag
van kinderen. “Bij kinderen heb ik
wel het gevoel dat ze door corona
minder lezen, zeker in de tijden dat
ze thuis waren en thuisonderwijs
kregen”, vertelt Sandra. “Er zijn best
kinderen die voor de ontspanning
thuis een boek erbij pakken, maar
ik heb het idee dat ze eerder andere
dingen gingen doen. Ik denk dat kinderen na hun online les het liefste
naar buiten gaan om te spelen, wat
ook niet verkeerd is.” Liset: “Normaal
gesproken gaan we naar scholen
om kinderen enthousiast te maken
over lezen en boeken. Dat hebben
we heel lang niet mogen doen, dus
ze hebben minder contactmomenten met boeken. Scholen zijn meer
gefocust op het technische niveau
van het lezen, wij zijn er meer voor
het leesplezier. Leerkrachten komen
er niet altijd aan toe om die rol over
te nemen. We hebben wel een aantal online activiteiten gedaan, maar
dan kom je niet veel verder dan een
quizje over een boek.”

Activiteiten
Lezen is meer dan alleen de techniek,
vertellen ze. Het is ook belangrijk dat
de belevingswereld en fantasie worden gestimuleerd en dat de woor-

denschat wordt verrijkt. Er zijn meer
dan genoeg activiteiten om dat te
stimuleren, ook in de zomervakantie als er geen school is. “We hebben samen met verschillende scholen
het Zomerlezen, waarbij de kinderen
een boekje krijgen waarin ze kunnen
schrijven wat ze gelezen hebben”,
vertelt Janssen. “Na de vakantie wordt
er een leuke activiteit mee gedaan
of krijgen ze een beloning.” Lamers:
“Een ander voorbeeld is de Leesbingo.
Dan krijgen ze een bingoformulier
met vakjes als ‘lees als het regent’,
‘lees in het donker met een zaklamp’,
‘lees een moppenboek’, ‘luister een
podcast’, die ze kunnen afstrepen.
Ook door te luisteren kun je net zo
goed in zo’n verhaal duiken als wanneer je leest. Je leest dan natuurlijk
geen woorden, maar je hebt wel plezier met een verhaal en het helpt nog
steeds met de woordenschat. Nu hebben we een ‘book cover challenge’.
De opdracht voor kinderen is om te
kijken naar hoe je een kaft ontwerpt
en dan vragen we of ze zichzelf erin
kunnen tekenen of photoshoppen.”
Janssen vult aan: “Met de ‘book cover
challenge’ moet je echt goed kijken
naar wat er op zo’n kaft staat, welke
tekst, welke kleuren, enzovoorts.”

Het belangrijkste is om
samen te lezen en om
met kinderen te praten
over wat ze gelezen
hebben
Het goede voorbeeld
Een goede leesvaardigheid bij kinderen begint ook bij de ouders.
“We hebben wel eens statistieken
gezien waarin staat dat kinderen 90
procent van hun leesbevordering
thuis ontwikkelt”, vertelt Janssen.
“Als ouders daarin geen voorbeeldfunctie geven, dan gaan kinderen
ook niet zo snel lezen. Ouders lezen
tegenwoordig ook steeds minder.
Ouderbetrokkenheid is voor ons
belangrijk. We wijzen ze op alle mogelijkheden die er zijn, zoals het karaokelezen, toneelleesboeken, podcasts,
graphic novels, enzovoorts. Als een
kind helemaal gek is van paarden, dan
zijn er genoeg informatieboeken die
ze kunnen lezen. Maar ook voetbal en
Fortnite.” Lamers: “Het belangrijkste is
om samen te lezen en om met kinderen te praten over wat ze gelezen
hebben. Geef ook zelf het goede voorbeeld, al is het een tijdschrift.”
Sinds mei is de bibliotheek van Horst
geopend op de nieuwe locatie in
‘t Gasthoês, waar ze druk bezig zijn
met interessante activiteiten en programmering voor de jeugd. Janssen:
“We willen voor de jongsten wekelijkse voorleesuurtjes doen. In de
zomervakantie willen we een aantal activiteiten doen. Na de vakantie
begint de Kinderboekenweek en in
samenwerking met openluchtmuseum De Locht willen we workshopjes doen over boeken, maar ook over
digitale vaardigheden.”
Tekst en beeld: Koen van Meijel
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Veiligheid en stabiliteit

Eigen plekje

Scholen verrijken Blakter
beekpark met sculpturen
Leerlingen van alle scholen in Sevenum en Kronenberg gingen op
vrijdag 16 juli het Blakterbeekpark in. Samen met de Groengroep
en Knopenlopen hebben de dames van het park een bijeenkomst
georganiseerd om het gebied een speelimpuls te geven.

Binnenkijken bij...

Slotweek en
slotakkoord
‘We zijn er bijna, we zijn er
bijna, maar nog niet helemaal.’
Wie kent het niet, dit lied van
vrolijk ongeduld, dat bij gezellige gezinsuitjes of schoolreisjes
grif veel te vroeg wordt ingezet.
Wat dit schooljaar betreft,
mogen we gerust al een ‘we zijn
er bijna’ laten klinken.

Dorien Stals

Herstel aan kade
Helenavaart
Er is gestart, in opdracht van Staatsbosbeheer, met voorbereidende
werkzaamheden voor kadeherstel in de Mariapeel. Het gaat om de kade
parallel aan de Helenaveenseweg in Griendtsveen, aan de oostzijde van
de Helenavaart. De kade bevindt zich in zeer slechte staat, waardoor het
voedselrijk kanaalwater lekt naar de voedselarme en kwetsbare hoogveennatuur. De kade wordt daarom steviger gemaakt.
Samen met Waterschap Limburg zorgt
Staatsbosbeheer ervoor dat de kade
weer veilig en stabiel wordt. De werkzaamheden zijn naar verwachting
eind 2021 gereed. Oorspronkelijk zou
het kadeherstel uitgevoerd worden
tijdens het project Life+ Mariapeel,
maar is destijds uitgesteld in verband
met de aanwezige bevers. Waterschap
Limburg heeft hier nu advies over
uitgebracht, aan de hand van onderzoek naar passende maatregelen.
De eerste werkzaamheden bestaan
uit het markeren van bomen die van
de bestaande kade worden verwijderd. De kap van de bomen is gestart
op dinsdag 20 juli, en is noodzakelijk
om ruimte te maken voor het kade
herstel. Vervolgens legt de aannemer damwanden aan, die enkele
meters de grond in worden gegraven. Deze damwanden zorgen voor
een stabiele en waterkerende kade.
Ook bevers kunnen er dan geen gaten
meer in graven.

Column

Deze week ronden we met elkaar
weer een hectisch jaartje af.
Dat doen we met rapportenvergaderingen en -uitreikingen en
maar liefst zestien (!) aparte zittingen voor het overhandigen van
diploma’s aan onze geslaagden.
En dat zijn er weer heel erg veel dit
jaar. De resultaten mogen er zijn.
Proficiat allemaal!
Tienercollege SOOOOL10-14 is nog
druk met allerlei zaken. De leerlingen hebben de lokalen opgeruimd, kluisjes schoongemaakt,
gestofzuigd en gedweild. Nu is het
tijd voor hun Slotweek. Een week
van activiteiten en van samenzijn,
maar ook van afscheid nemen.
Elk jaar is er wel een groep leerlingen die na de vakantie de overstap
naar de brugklas of het tweede
of derde jaar van het voortgezet
onderwijs maakt. Bij SOOOOL10-14
kiezen de leerlingen immers zelf
hun moment om over te stappen.
Leerlingen maken het
Slotweekprogramma in overleg.
Samen met ouders organiseren ze
dan verder alles. Daar leren ze ontzettend veel van. Vergaderen, rekening houden met elkaar, knopen
doorhakken, op het budget passen en dat alles uiteraard binnen
de geldende coronabeperkingen
en met elke dag een zelftest voor
iedereen. GaiaZoo, Mysterytocht,
Fun Beach en een spellendag met
barbecue en slaapfeest, dat is een
mooi programma. Dit jaar hebben
de leerlingen onder leiding van
een van hen, op eigen initiatief en
geheel zelfstandig als toegift een
bewerking van de musical ‘Bende
op de camping’ ingestudeerd.
Er ontstaan mooie dingen als leerlingen ruimte, regie en vertrouwen
krijgen. Wat kunnen ze dan veel!
De uitvoering is straks in een weiland in Broekhuizen. Als moedertje
Maas geen roet in het eten gooit,
dan wordt dit het fantastische slotakkoord van een tamelijk lastige
symfonie. Fingers crossed!

Aanpassingen
Tijdens deze happening werden
houten sculpturen onthuld samen
met de kinderen van de scholen.
De vier dieren zijn bedacht door
de kinderen en staan elk symbool
voor een van de scholen. De scholen hebben zo hun eigen plekje
herkenbaar gemaakt voor het vol-
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gende educatiebezoekje. Met deze
happening en het kunstwerk hopen
de dames van het Blakterbeekpark
dat leerlingen vaker met familie en
vrienden de natuur in gaan. Naast
de onthullingen waren er verschillende activiteiten waarin alle zintuigen geprikkeld werden.

Er wordt extra grond aangevoerd voor
tussen de damwanden. Hier plaatst de
aannemer een druk verdelend doek
voor een extra stevige kade. De aanvoer van grond vindt plaats over rijplaten door de weides in het noorden
van het gebied. Hier komt tevens een
depot, waar vanuit de grond verder de
kade op wordt gereden. In de wie-

ken komen verplaatsbare brugdelen
ter vervanging van de gronddammen,
om de rust in delen van het natuurgebied te bewaren. Verder werkt de
aannemer vanaf drijvende platforms
op het water en op de kade zelf. Op de
picknickplek in de Bajonetbocht kan
daardoor tijdelijke hinder ontstaan.
De picknickplek en het fietspad blijven tijdens de werkzaamheden echter
gewoon toegankelijk.

Tijdelijke afsluiting
Tijdens de kap van de bomen wordt
de Helenaveenseweg voor enkele
weken op werkdagen van 07.00 tot
17.00 uur afgesloten voor verkeer,
van Griendtsveen tot aan de bajonetbocht (week 29, 30, 31 en 34).
De Helenaveenseweg blijft wel
toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Auto’s worden met behulp
van verkeersborden omgeleid.
De woningen en ondernemers aan de
Soemeersingel zijn tijdens de afsluiting gewoon bereikbaar. Het herstel
van de kade is onderdeel van de zogenaamde Package Deal Griendtsveen:
een aantal projecten om de waterhuishouding in en om het dorp te verbeteren voor de bewoners, de natuur en
de landbouw. Hierdoor kan de natuur
van de Mariapeel zich in positieve zin
ontwikkelen én wordt de leefbaarheid
van Griendtsveen voor de lange termijn gegarandeerd.

Oh, zit dat zo!

Concurrentie- en relatiebeding in de
arbeidsovereenkomst
In een arbeidsovereenkomst wordt door een werkgever vaak een concurrentiebeding en/of een relatiebeding opgenomen. De geldigheid van dergelĳke bedingen is echter aan specifieke voorwaarden verbonden.
Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, ben je als werknemer niet gebonden aan deze bedingen.
Zo verklaarde de rechtbank in een recente uitspraak een concurrentie- en relatiebeding ongeldig.
komst gedurende een bepaalde tijd
werkzaam te zijn voor klanten en/
of relaties van de ex-werkgever.

Met een concurrentiebeding poogt
de werkgever te voorkomen
dat een werknemer binnen een
bepaalde tijd, na het einde van het
dienstverband, in dienst treedt bij
een concurrent. Een relatiebeding
verbiedt de werknemer om na het
einde van zijn arbeidsovereen-

Een werkgever die een concurrentie- en/of relatiebeding wil opnemen in een arbeidsovereenkomst,
dient dit schriftelijk overeen te
komen met een meerderjarige
werknemer. De bedingen kunnen
slechts gelden voor een bepaalde
tijd, meestal is dat een jaar.
Ook moet in het beding duidelijk
worden omschreven welke werkzaamheden niet zijn toegestaan na
het einde van het dienstverband en
tevens op welke regio het verbod
betrekking heeft. Ten slotte is het
opnemen van dergelijke bedingen in beginsel slechts toegestaan
in een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd.

Indien een werkgever deze bedingen wil opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan
dient hij in het beding te motiveren
waarom het beding voor zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen
noodzakelijk is. Het komt regelmatig
voor dat de rechter een concurrentieof relatiebeding vernietigt omdat de
werkgever in zijn motivatie hiervan
tekortschiet. In de hiervoor genoemde
uitspraak oordeelde de rechter dat
de belangen die de werkgever in
zijn motivering bij het beding noemt
te algemeen zijn en kunnen gelden
voor ieder ander bedrijf. De werkgever had in de toelichting specifieker moeten zijn. Het beding betrof
een standaardtekst voor de functie
van de werknemer en was niet voor
deze werknemer op maat gemaakt.
De rechter kwam tot de conclusie dat

het concurrentie- en relatiebeding niet
noodzakelijk waren en hij stelde de
bedingen dan ook buiten werking.
Indien de werkgever een bijzonder
beding opneemt in een arbeidsovereenkomst wil dat dus niet automatisch zeggen dat je als werknemer
daar aan bent gebonden.
Heb je vragen over (de geldigheid van) een bijzonder beding in je
arbeidsovereenkomst? Neem dan
contact op met mr. Jasper Verhagen.
Door: Jasper Verhagen,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 77 | www.putt.nl
jasper.verhagen@putt.nl
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Onderzoek naar problemen in Meerlo en Broekhuizenvorst

Burgemeester Palmen kritisch op gevolgen
overstromingen in Horst aan de Maas
Burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de Maas bezocht de afgelopen dagen alle dorpen die
waren getroffen door het hoogwater. Hij merkte de kracht en nuchterheid op van de inwoners, maar schetst
ook kanttekeningen bij de ontwikkelingen rondom Meerlo en Broekhuizenvorst.

pompen. Misschien kunnen we als
gemeente een soort opruimingsactie
organiseren in de getroffen dorpen.
Belangrijk is in ieder geval dat we
dit samen doen en daarna evalueren

waar het precies is fout gegaan in
Meerlo en Broekhuizenvorst.”
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Gemeente Horst aan de Maas

‘Het was een kwestie van
tijd voordat het hier zou
gebeuren’
Een enorme hoeveelheid regen viel de afgelopen week uit de hemel,
wat zorgde voor de grote wateroverlast. Het is behoorlijk ongewoon,
maar niet uniek of onmogelijk, vertelt weerman Lei Spreeuwenberg
uit Lottum.

“Een ramp zoals deze heb ik nog nooit
meegemaakt als burgemeester”, zegt
burgemeester Ryan Palmen nadat het
hoogwater langzaam aan het zakken was. “Ik heb wel eens te maken
gehad met hoogwater, maar zoals
we het afgelopen weekend hadden,
nee dat ging wel een stuk verder.”
Palmen bezocht een aantal dorpen
dat te maken had met het stijgende
water. Zo bezocht hij onder andere
Broekhuizenvorst, Broekhuizen,
Grubbenvorst, Lottum en Meerlo.

‘Sommigen hadden
al zelfs de schilder
geboekt’

“Het doet je wat als je de situatie
ziet waarin de mensen verkeren”,
zegt Palmen. “Het is fantastisch
om te zien hoe ze omgaan met dit
soort dingen, eigenlijk heel nuchter.
Iedereen zet zich voor elkaar in, heel

handelsgericht dus. Iedereen accepteerde dat hun huis nat werd, sommigen hadden zelfs al de schilder
geboekt voor de week erop.”

Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat,
de gemeente, maar ook onze
inwoners, want zij beschikken ook tot
veel bruikbare informatie.”

Onderzoek

Ramptoeristen

Ook Palmen heeft meegeholpen met
de slachtoffers van de waterramp.
“In Grubbenvorst was iemand een
wasmachine aan het verplaatsen.
Samen met wethouder Eric Beurskens
heb ik hen een handje geholpen.
Daar doen we echt niet moeilijk
om, iedereen helpt elkaar.” Dat was
volgens Palmen een kracht dat overal
te voelen was. “Iedereen staat voor
elkaar klaar, echt prachtig om te
zien.” De burgemeester keek ook
kritisch terug op de gevolgen van
het hoogwater. “Vooral in Meerlo en
Broekhuizenvorst waren de effecten
van het hoogwater erger dan
verwacht. Dat is niet de bedoeling.
Dat betekent dat we na deze ramp
moeten gaan onderzoeken wat daar
precies is misgegaan. Het onderzoek
gaat in samenwerking met

Palmen spotte ook een aantal ramptoeristen tot zijn ergernis. “Ik heb er
een aantal gezien inderdaad. Maar in
vergelijking met Zuid-Limburg, viel
het hier wel mee. Op de Moleneind
in Meerlo waren ze dijken aan het
aanleggen. Een man fietste voorbij
met zijn e-bike, parkeerde daar zijn
fiets om te kijken en kwam daarna
bijna onder een tractor terecht.
Ook heb ik iemand gezien die door
een ondergelopen tuin van iemand
anders ging lopen. Dat doe je normaal gesproken niet en ook niet
als we last hebben van hoogwater.” Palmen kijkt nu verder naar het
opmaken van de schade. “Deze ramp
moeten we even verwerken en we
gaan meteen aan de slag om de
rotzooi op te ruimen en op verschillende plekken water weg te

Voor uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar een:

MECHANICAL ENGINEER
Wil je meer weten over deze functie en wat wij bieden?
Ga naar onze site www.rensautomation.nl.

Solliciteren?

Stuur een mail naar info@rensautomation.nl of neem
telefonisch contact op met Johan van Rens, 077 - 230 00 05.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

“Dit is behoorlijk ongewoon, zeker
voor deze regio”, legt weerman
Lei Spreeuwenberg uit. “In andere
regio’s in Europa komt dit wel
vaker voor, dus het was een kwestie van tijd voordat het hier zou
gebeuren.” De hevige regenval
ontstond door een combinatie van
factoren. “Overal om ons heen,
in het zuiden, het oosten en ook
Scandinavië, bevond zich warme
lucht. Ten westen van ons was het
een stuk koeler, eigenlijk het weer
dat we normaal zouden hebben.
Die gebieden botsten op elkaar
en in het overgangsgebied rond
Frankrijk ontstonden depressies.
Die wilden naar de Alpen, maar
ze zaten min of meer gevangen,
omdat zich aan alle kanten warme
lucht bevond. Het lagedrukgebied
kon zich moeilijk verplaatsen, maar
kreeg wel steeds meer brandstof.”
Dit gebied raakte zo vol dat het
weer rond Noordoost-Frankrijk,
de Eiffel, Rijnland-Plats, NoordrijnWestfalen en de Ardennen losbarstte. “Dezelfde situatie heeft
zich ook in 2002 en 2013 voorgedaan in Zuid-Duitsland, wat toen
zorgde voor historische hoogwaterstanden van de Donau en Elbe.
Daar hadden ze toen regenhoeveelheden van 500 millimeter, hier
hebben we maximaal 250 millimeter gehad. Als we hier het dubbele
hadden gehad, waren de poppen
aan het dansen en dan hadden alle
dorpen langs de Maas onder water
gestaan.”

Klimaatverandering
De problemen zijn niet alleen de
schuld van klimaatverandering,
vertelt de weerman. “We weten
dat het klimaat opwarmt, maar we
kunnen pas zo’n 120 jaar terugkijken. Voor zover we weten hebben
we zo’n 500 tot 600 jaar geleden
ook een kleine ijstijd gehad en
we gaan nu ook weer richting een
kleine ijstijd. Dat kan alleen ontstaan als het klimaat opwarmt.
Dat maken we nu mee. Het klimaat wordt nu ook voor een groot
gedeelte aangetast door de mens,
dat komt door bijvoorbeeld de uitstoot van stikstof. In het verleden
woonden ook veel minder mensen
in een gevarenzone van een rivier.

Iedereen wil nu zo dichtmogelijk bij
het water wonen, met alle gevolgen van dien.” Lei vertelt dat het
een kwestie van tijd was tot dit
zou gebeuren en het zeker niet de
laatste keer is. “Ik verwacht dat we
een keer een situatie zullen krijgen waarbij in bepaalde gebieden
400 millimeter zal vallen. Dan zal
het niet meer te verhapstukken
zijn. Je kunt niet zeggen wanneer
het zal gebeuren. In 2002 zeiden ze
dat het een unieke situatie is, maar
in 2013 gebeurde het en vorige
week weer.” De grootste reden
dat de gebeurtenissen van vorige
week voor zoveel ellende zorgden, komt vanwege de snelheid
van het water. “Je kunt het eigenlijk vergelijken met zo’n moderne
douchekop. Als ik de kraan op een
normale stand aanzet, dan kan ik
lekker fijn douchen. Maar als ik
hem op een andere stand zet waardoor al het water in een harde en
felle straal uit het midden komt,
dan voelt het toch anders aan, terwijl de massa water hetzelfde is.
Als in Valkenburg de hoeveelheid
water verspreid werd over een aantal dagen, was er geen probleem
geweest. In de 72 uur zijn periodes geweest waarin wolkbreuken
plaatsvonden, waardoor er in een
paar uur tijd heel veel regen valt.”

Voorspellen
Zelfs voor een weerman is het nog
lastig om goed te kunnen vertellen wat de toekomst in petto heeft.
“Het weer is heel dynamisch.
Elk uur, elke dag, elke week, elke
maand, elk jaar blijft het weer in
beweging. Meteorologen zijn al
blij als ze het weer voor de aankomende vijf dagen met een zekerheidspercentage van 70 procent
kunnen verwachten, dus het is
nu nog moeilijk te zeggen wat dit
jaar of het volgend jaar zal gebeuren. Dat kunnen we alleen maar
voorspellen. De rest van de zomer
zal vrij normaal zijn, denken we.
De afgelopen drie zomers waren
extreem droog, maar het waterpeil
is nu weer normaal, dus daar hoor
je voorlopig niemand meer over.”

Tekst: Koen van Meijel
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Strandpaviljoen Hoëg hard
getroffen
Hoewel we aan deze kant van de Maas relatief minder wateroverlast hebben gehad dan onze overburen, zijn er nog steeds inwoners
en ondernemers hard getroffen. Strandpaviljoen Hoëg in
Broekhuizen aan de rand van de Maas moest op het laatste
moment alles afbreken en verhuizen om de schade te beperken.
“Het begint nu weer wat rustiger
te worden en ik hoop dat we snel
weer kunnen bouwen”, vertelt Stef
van Loo van Strandpaviljoen Hoëg.
“Voor nu is het is nog even afwachten. Morgen (woensdag 21 juli, red.)
is het water hopelijk al iets gezakt
zodat we kunnen kijken wat er allemaal kapot is.” Stef en zijn team
hebben op het kritieke moment
het paviljoen leeg moeten halen en
verhuizen. “We hebben veel hulp
gehad. Er werd geregeld dat er een
trailer kwam en zo’n twintig vrijwilligers hebben meegeholpen, dus dat
is heel fijn. Het is afwachten of het
allemaal goed is gegaan. Het dak
hebben we uiteindelijk drie keer
moeten verplaatsen en dat staat nu
tijdelijk op de weg.”

Wederopbouw
Het hoogwater leek vanuit het niets
te komen. “Wat ik jammer vond
is dat we van de overheid weinig
informatie hebben gehad over wat
ons stond te gebeuren. Er waren

veel tegenstrijdige berichten, maar
het is ook moeilijk en niemand wist
precies wat er ging gebeuren. In de
coronatijd hebben we maar weinig
financiële ondersteuning gekregen
en daar komt dit nu bovenop, dus
het is zeker niet de beste zomer
geweest. Als we niet alles op tijd
hadden weggehaald, was ik nu failliet geweest.” Na de ellende van
afgelopen week hoopt Stef dat de
wederopbouw snel van start kan
gaan. “Zodra ik weer op locatie kan
komen, gaan we kijken wat er allemaal mogelijk is. Met de opbouw
moet er veel zwaar transport over
de weg, dus ik hoop dat dat snel
weer mogelijk is. Overal bij ons in
de buurt staan nu de tuinmeubels
en terrasmeubels. Alles staat bij verschillende mensen verspreid. Er was
veel saamhorigheid en ik ben de
mensen die ons geholpen hebben
ontzettend dankbaar, anders hadden
we het niet gered.”
Tekst: Koen van Meijel
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Hoogwater Horst aan de Maas
in beeld
Niets zegt zoveel als deze bovenstaande foto’s van het hoogwater in Horst aan de Maas. Huizen liepen
onder, akkers werden verwoest en ondernemers werden voor de zoveelste keer geraakt. Voor alle foto’s
een speciale dank aan René Poels en Danny Danckaert.

Suus moest van het ene op het andere
moment de hele camping verplaatsten
Suus Vesleyen uit Grubbenvorst heeft met haar gezin sinds twee jaar een vaste staanplaats met hun stacaravan op camping Gravenhof in Kessel. De stacaravan bevindt zich, net zoals een groot deel van de caravans op
de camping, aan de rand van de Maas. Op woensdag 14 juli kregen Suus en haar partner een telefoontje van de
campingbaas: het Maaswater kwam omhoog en ze moesten zo snel mogelijk ter plekke komen om hun spullen
te redden.
“We hadden geen tijd te verliezen,
zijn snel naar de camping gegaan
en hebben onder andere de keukenkastjes met ducttape vastgeplakt en
alles naar binnen gehaald”, zegt Suus.
Normaal doe je er een heel weekend over om alles op- of af te bouwen, nu hadden ze slechts een paar
uur de tijd. “In eerste instantie hebben wij pallets geregeld en de stacaravan op een hoogte van 1.70 meter
gezet, omdat er was voorspeld dat
het water deze hoogte zou bereiken.
Toen later bleek dat het water zo’n
3 meter omhoog zou komen, ontstond
er paniek. “Gelukkig zijn er vrienden
komen helpen en we zijn tot 03.00 uur
‘s nachts bezig geweest om spul-

len weg te trekken. De campingbaas
heeft de stacaravans één voor één
met een tractor naar een hoger vlak
op een weiland gesleept.” En maar
goed ook: in de ochtend stond alles
blank. “Als de caravans niet waren
weggesleept, hadden we helemaal
niks meer gehad. Ik geloof dat alle
caravans, op twee na, zijn gered.
Die stonden al veertig jaar op dezelfde
plek, ze waren oud en niet meer te
verplaatsen en zijn helemaal onder
water komen te staan.” Ten tijden van
het interview is het maaswater flink
aan het zakken, zegt Suus. “Het ziet
er vies uit. Het is één grote modderpoel. Je komt straks van alles tegen,
zoals grote boomstronken en pallets.

We zijn van plan om zo snel als het
kan te gaan poetsen en opruimen,
zodat we hopelijk alsnog de camping op kunnen deze zomer met onze
twee kinderen en kunnen genieten”
De gehele situatie had ook een hele
mooie kant, zo vindt Suus. “Echt iedereen was er voor elkaar, de saamhorigheid was onvoorstelbaar. Het maakte
niet uit of je Nederlands of Duits was:
iedereen hielp elkaar om de spullen
boven te krijgen, want je wil niets
liever dan samen alsnog vakantie kunnen vieren. En dat was mooi om te
zien.”

Tekst: Roosje Delsing

LEERLING
METSELAAR
Mark van Lier uit Kronenberg zoekt een

nieuwe collega bij wie bouwen in de genen zit.
Een gedreven metselaar en of leerling metselaar
die gaat voor kwaliteit en trots is op wat hij
maakt. Iemand die oog heeft voor de klant,
nadenkt over alternatieven en oplossingen en
daarin creatief is. Je bent collegiaal, flexibel,
neemt initiatief en kunt goed zelfstandig werken.
En zeker als leerling-metselaar zorgen we er
samen voor dat je goed opgevangen en begeleid
gaat worden tot een volwaardig vakman.

Zie JIJ jezelf hierin terug? Dan denken WIJ
dat JIJ perfect in ons team van enthousiaste
vakmensen past!

Meer info over de vacature:
www.markvanlier.nl/vacatures
Of neem contact op met Mark van Lier om samen een
kop koffie te drinken!

Simonsstraat 33a
5976 NW Kronenberg
www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl
077 467 3607 | 06 55 69 3607
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Geboren

Saar

15 juli 2021
Dochter van
Gijs Hermans &
Imke Linskens
Steegstraat 13
5962 AG Melderslo

Geboren

Maud

5 juli 2021
Dochter van
Thijs en Heleen
van Dinther - Verbeek
Voorste Heusden 5
5725 AA Heusden

Geboren

Hanne

7 juli 2021
Dochter van
Michiel Cox en Judith Vollenberg
Lief zusje van Juul en Mats
Molenberg 8
5872 AJ Broekhuizen



Geboren

Nika
19 juli 2021
Dochter en zusje van
Paul en Loes Peeters-Vullings
Tijn en Liv
Van Frezinstraat 2
5961 SV Horst

Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt
Maar eens komt de dag
dat je haar moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan

Nel Dorssers-Draak
Feüs Dorssers †
Sevenum

19-07-2021

Mariet en Hassan
Noah
Richelle

* Horst, 1 juni 1937

† Boxmeer, 16 juli 2021

weduwe van

Dorothea en Harry
Hannah en Nicky
Bram en Hilbert
Johan en Adonis

Will en Gert-Jan
Willem
Guus
Marieke en Louis
Peter en Petra
Fenna
Sanne
Correspondentieadres: Venweg 18, 5976 PB Kronenberg
Wij nodigen u uit voor de plechtige uitvaartdienst op zaterdag
24 juli om 10.30 uur in de kerk van de H.H. Fabianus en
Sebastianus te Sevenum. Aansluitend leggen wij ôs Mam, Oma
bij Pap te ruste op het r.-k. kerkhof te Kronenberg.

Na een lange strijd heeft Wiel het leven toch los moeten laten
Wij hebben afscheid genomen van mijn zorgzame man, onze
trotse vader, schoonvader en lieve opa

Wiel Verhaagh
Grubbenvorst, 30 januari 1948

Mia Verlinden - Hagens
Hay Verlinden

echtgenote van

27-12-1931

Zijn wie je bent,
mam was hier
heeft in haar zijn
grootse liefde gegeven

Lottum, 15 juli 2021

echtgenoot van

Correspondentieadres: Gildestraat 16, 5824 AB Holthees
De crematie van mam is donderdag 22 juli 2021 in besloten kring.

Dankbetuiging

Soms is ‘t beater iets moeis te verleeze.
Beater verleeze dan dat ge ‘t noeit het gehad.
Langs deze weg willen we u bedanken voor uw medeleven
door middel van uw aanwezigheid, de vele kaartjes, bloemen,
berichtjes en mooie woorden. Die hebben ons heel veel
kracht gegeven bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze
geweldige mam, schoonmoeder en supertrotse oma

Leen Raedts - Keijsers
Het besef dat zij bij zovelen een warm plekje in het hart heeft
is voor ons een grote steun.
Ben, Mieke en Clint, Kato, Kobe, Pieter en Nicole
Sevenum, juli 2021

Henny Verhaagh – Schelbergen
Eefje en Erik
Tjibbe
Sjors en Sietske
Iduna, Jolieke
Familie Verhaagh
Familie Schelbergen
Van Wijlickshove 65, 5973 KG Lottum

Jeu en Elly
Soberjé-van Rengs
Gefeliciteerd met jullie
60-jarig huwelijk

Lilian-Geert, Ilona-Johan,
Danique-Kevin, Casper,
Floris-Yanou, Evert, Lieve

Op maandag 19 juli heeft de plechtige uitvaartdienst
plaatsgevonden in de St. Gertrudiskerk in Lottum.
Aansluitend hebben we Wiel begeleid naar zijn laatste
rustplaats op het naastgelegen kerkhof.
Speciale dank aan dr. Janssen en dr. Huijs van Huisartsenpraktijk
Lottum - Broekhuizen en aan al diegenen die Wiel met zoveel
zorg en aandacht tijdens zijn ziekte hebben begeleid.

Zoete en zure kersen, zelf plukken.
Nieuwe aardappelen. P. van Lankveld,
Tienraijseweg 2, 5864 CJ Meerlo.
Tel.: 06 53 13 01 32.

Deze knappe
Zaerumse jông, ozze pap

Ger van Enckevort
is in Grubbevors op woensdaag
21 juli 85 gewaore. Proficiat!

Met spoed gezocht: kapsalonassistent. Geen ervaring of diploma’s
vereist. 20u pwk, geen avonden. Info:
info@salonv.nl of 077 366 16 18.

Twee werkende handen liggen nu stil...
Zich bewust van haar naderende einde en volledige
aanvaarding hiervan, delen wij u mede dat heden zacht
en kalm is overleden

Julienne Maria Catharina
Jenniskens - Walravens
Bocholt, 12 februari 1934
Horst, 18 juli 2021
echtgenote van

Harrie Jenniskens
familie Jenniskens
familie Walravens
Mgr. Verstraelenstraat 18, 5975 XM Sevenum
Julienne is thuis, waar u persoonlijk afscheid van haar kunt
nemen op Mgr. Verstraelenstraat 18 te Sevenum,
op woensdag 21 en donderdag 22 juli van 16.00 tot 18.00 uur.

Bedankt lieve mensen, die voor ons het
60-jarig huwelijksfeest onvergetelijk
hebben gemaakt.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag
23 juli om 10.30 uur in de parochiekerk H.H. Fabianus en
Sebastianus, Raadhuisplein 1 te Sevenum, waarna we Julienne
uitzwaaien naar crematorium Boschhuizen in Venray.

In één woord geweldig!

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.

Familie Kellenaers-Vorstermans

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag
4 september om 18.00 uur in de parochiekerk.
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Achtergelaten rotzooi

Huisje Westsingel transparanter gemaakt om
overlast jongeren tegen te gaan
Het stenen huisje bij ‘t Kabroek de Bijentuin aan de Westsingel in Horst is een stuk opener gemaakt. Dat gebeurde
na een aantal klachten vanuit de wijk In de Riet. Wethouder Roy Bouten van de gemeente Horst aan de Maas en
Daan Jans vanuit het wijkcomité staken de handen ineen.

“Het belangrijkste is dat anderen daar dan geen last van hebben.
De rotzooi was enorm, terwijl een
paar meter verderop een prullenbak staat. Dit hoort niet en is onacceptabel.” Of het hokje permanent
open blijft, wil de wethouder niet
zeggen. “We kijken dit nu drie maanden aan. Misschien ontwikkelt de
situatie zich. We gaan uiteraard in
overleg met het wijkcomité over
hoe we dit verder moeten aanpakken. Want ook op andere plekken in
de wijk ondervinden buurtbewoners
overlast van rotzooi. Dat is jammer en

niet de bedoeling.” Wethouder Bouten
ziet de ontwikkelingen positief in.
“Ik ben ervan overtuigd dat we in de
gemeente Horst aan de Maas prettig met elkaar samen willen leven.
Daar hoort voor mij bij dat iedereen
recht heeft op een plek om samen te
komen. Maar bij rechten horen ook
plichten. In dit geval de plicht geen
misbruik van deze plek te maken en
het daarmee ook voor anderen prettig
te houden.”
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Wijkcomité In de Riet

Westburg is opzoek naar een

Locatieleider
Glastuinbouw
Snacktomaten
Op social media verschenen meerdere
foto’s van rotzooi in en rondom het
stenen huisje, dat in de volksmond ook
wel puistje wordt genoemd. Daan Jans
van wijkcomité In de Riet besloot een
berichtje te sturen naar wethouder Roy
Bouten. Vanuit de gemeente is daarna
besloten om het huisje opener te
maken. “Twee panelen zijn verwijderd
waardoor mensen die er zitten minder
verstopt zijn”, zegt Bouten. “Daarnaast
gaan we met de wijkagent en de jongerenwerker actief aan de slag en gaan

we met het wijkcomité praten over hoe
we het gebied toegankelijk voor iedereen maken.” Al twee jaar is het wijkcomité in gesprek met de gemeente,
politie en Synthese om de ontstane
problemen op te lossen en zijn er voorstellen gedaan naar de gemeente om
deze plek aan te passen. Jans begrijpt
dat de jeugd een plek wil om samen
te komen. “Maar ga hier dan op een
waardige wijze mee om en laat de plek
opgeruimd achter. Wellicht zou het
mooi zijn als er op meerdere plekken in

Horst een soort overkapping neergezet
zou worden zodat er ook spraken kan
zijn van spreiding. Wij hopen met z’n
allen dat er in de toekomst met respect
wordt omgegaan met de beschikbare
plek, het ligt tenslotte ook nog in een
prachtig stukje natuur welk door vrijwilligers wordt onderhouden en schoon
gehouden.”

Samen
Bouten is het hiermee eens. “Iedereen
heeft recht op zijn eigen plek”, zegt hij.

Locatie: WB Produktie
Dienstverband: Structureel - Fulltime
Met goede leidinggevende kwaliteiten zorg je er voor dat
de organisatie op rolletjes loopt.
Functie:
Als Locatieleider ben je verantwoordelijk voor de
organisatie op WB Produktie en werk je nauw samen
met de Teeltspecialist. De Teeltspecialist bepaalt welke
werkzaamheden aan het gewas op welk moment uitgevoerd
worden. Jij zorgt er vervolgens voor dat het personeel zo
kostenbewust mogelijk ingezet wordt. Deze groep bestaat
uit 25 tot 30 uitzendkrachten en 30 tot 40 scholieren in de
weekenden en schoolvakanties.
Je werkzaamheden zijn als volgt:
• Het leidinggeven aan de groep medewerkers in de kas;
• Je maakt een arbeidsplanning en bepaalt wie op welke
werkzaamheden ingezet wordt;
• Je instrueert en motiveert het personeel in de kas en
controleert op kwaliteit en prestaties;
• Je voert controles uit op naleving van huisregels en
certificeringen;
• Je maakt oogstprognoses waarop de planning
wordt gebaseerd.
In deze functie zorg je ook dat er in de weekenden
de doelstellingen worden behaald.
Wat verwachten wij van jou?
• Zelfstandig en zelfsturend kunnen werken
• Inzet van je leidinggevende kwaliteiten
• Kostenbewust opereren
• Orde en netheid van belang vindt
• Mede zorgt voor een goede werksfeer
Daarnaast:
• spreek je Nederlands en Duits en/of Engels
• heb je een mbo plus werk- en denkniveau, bij voorkeur
richting tuinbouw
• fulltime beschikbaar
• Je werkdag start gedurende het seizoen tussen
06.00-08.00 uur
• Uitstekend salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring
• Vaste aanstelling is de doelstelling bij goed functioneren

Pluim van de burgemeester
An van der Sterren zet zich al jaren in voor de gemeenschap en de mensen om haar heen. Dat verdiende
een bijzondere onderscheiding. Op woensdag 14 juli kreeg ze van burgemeester Ryan Palmen de ‘Pluim van
de burgemeester’ uitgereikt. Onder het oog van familie, vrienden en inwoners uit America nam ze de
oorkonde in ontvangst.

Meer info: www.westburgbv.nl/nl

Kom werken bij
Westburg

10

familie \ 2207
Als God een deur sluit,
zet Hij altijd wel ergens een raam open.

Liefde is loslaten...
Op woensdag 14 juli 2021
overleed in de leeftijd van 72 jaar

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Sneller dan verwacht, maar dankbaar dat haar verder lijden
bespaard is gebleven, willen wij u laten weten dat mijn lieve
echtgenote en onze zorgzame mam en oma rustig is ingeslapen.

Martin Verhaeg

Koos van Lieshout-Verhaegh

echtgenoot van

Annie Verhaeg - Alaerds

Mam was 85 jaar en daarvan ruim 61 in liefde verbonden met

lieve pap en trotse opa van

Jos van Lieshout

Hollandsche Rading Daniëlle en Thomas de Haan - Verhaeg
Kristijn
Hannanore
Melbourne Jacqueline Verhaeg en Simon Carter
Frederik
Thomson
Amstelveen Pieter en Myrte Verhaeg - Vollering
Pepijn
Fleur
Familie Verhaeg
Familie Alaerds

Sevenum

Harr en Rieny van Lieshout-Schouten
Joep en Zhuo
Manon

Hegelsom

Pedro en Tonja van Lieshout-Amse
Pleunie
Karlijn
Maarten

Wenen

Carmen en Wilbert Verheijen-Van Lieshout
Lauren
Sander
Matthijs

Putten

Sandra van Lieshout en Joop Geelen
Ayrton
Axel

Konijnswarande 5, 5962 AZ Melderslo
uit vaar t verzorging

Wij hebben op zaterdag 17 juli afscheid genomen.

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

The sound of silence

Familie Verhaegh
Familie Van Lieshout

Wij namen kennis van het overlijden van ons zeer betrokken lid

Sevenum, 14 juli 2021
Den Eigen 1a, 5975 CA Sevenum

Martin Verhaeg
&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Op maandag 19 juli hebben wij afscheid genomen van mam en
oma en haar te rusten gelegd op het kerkhof te Sevenum.

Martin was 56 jaar lid van de Koninklijke Harmonie van
Horst. Lange tijd als trombonist en later als trouw bezoeker
van de repetities en concerten. Martin bedankt voor jouw
betrokkenheid.

Voor de vele blijken van ondersteuning en betrokkenheid over
alle jaren en vooral ook de laatste dagen, zijn wij intens dankbaar.
Uw lieve woorden hebben ons enorm gesteund.

Wij wensen Annie, Daniëlle, Jacqueline, Pieter, kleinkinderen en
familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Bestuur, ereleden,
leden van verdienste,
leden, dirigenten en Vrienden
van de Koninklijke Harmonie van Horst

Kloostertuin America
officieel geopend

advertentie Hallo.indd 1

17-7-2021 17:26:06

Bij ‘t LaefHoês in America werd afgelopen weekend de kloostertuin officieel geopend. Bij de opening kwamen vertegenwoordigers
en vrijwilligers bijeen en werden er vier kunstwerken onthuld.
Verder van de wereld weg
elke dag een beetje
dichter naar de hemel toe
Elke dag een treetje

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. 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
TEGELZETTER GEZOCHT,
Nieuwe uitdaging? Zorgeloos werken?
www.Slaats-tegelwerken.nl en bel!
Nieuwe aardappelen te koop!
Zelfbediening Bosstraat 63 Hegelsom.
Vele soorten PERKPLANTEN,
geraniums, surfinia, knolbegonia,
hangpotten, ma-di-woe -zaterdag.
Te koop diverse soorten groente en
fruit. Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52.
Voor het schuren, lakken of een
andere kleur van tafels en stoelen, J.
Derikx, 06 10 95 42 20
Verse FRAMBOZEN EN BRAMEN van
de teler! Tongerloseweg 11, 5963NR
Hegelsom (Horst) Tel. 06 16 04 23 57

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Op vrijdag 16 juli 2021 hebben we (toch nog onverwacht)
afscheid moeten nemen van onze lieve moeder

Mia van Mullekom - Muijsenberg
weduwe van

Piet van Mullekom
Zij overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
in de leeftijd van 86 jaar.

Valencia:
Horst:

Petra en Francesco
Leon en Alma

Correspondentieadres: Noordsingel 28, 5961 XX Horst
Moeder is opgebaard in het Monuta Uitvaartcentrum Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4, 5961 PJ Horst, waar gelegenheid is om persoonlijk
afscheid te nemen op donderdag 22 juli van 15.00 tot 15.45 uur.
De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 23 juli a.s. om 10.30 uur,
in H. Lambertus kerk in Horst, waarna we haar begeleiden naar
haar laatste rustplaats (bij vader) op het kerkhof in Horst.

Aanwezigen werden door voorzitter
Ben van Essen ontvangen en kregen
een toelichting op de kloostertuin
door Ellen Jacobs. Hay Mulders
leidde de aanwezigen door het
programma. Als eerste werd een
kunstwerk voor Ruud Baltussen
onthuld door zijn ouders Ine en
Leo en zijn zus Kim. Dit werk is een
keramiek van Ine Derks-Haegens
en Lies Klomp. Deken Wilson Varela
en vicaris generaal Mgr. Maessen
onthulden een kunstwerk van de
pastoor. De zusters Henrica en Marita
van de Orde van de Goddelijke

Voorzienigheid onthulden een
kunstwerk van een zuster. Beide zijn
kunstwerken van de hand van Petra
Noordijk-Tielen. Als laatste werd een
werk in cortenstaal onthuld, gemaakt
door plaatsgenoot Ger Vervoort,
met daarop de tekst: ‘Welkom in
de Kloostertuin’. Dit werk nodigt
iedereen uit om een kijkje te nemen
in de tuin achter ‘t LaefHoês, dat
al sinds 1892 in dienst is, eerst als
pastorie, klooster en dokterswoning
en nu als gezondheidscentrum.
Beeld: Sten Jetten
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Geplukt

Kelly Kleuskens America
Laat je het woord auto, motor of Volvo vallen, dan heb je meteen de aandacht van Kelly. Naast al het autogeweld staat ze ook graag in de sportschool. Deze week wordt Kelly Kleuskens (27) uit America geplukt.

De verhuisdozen staan al klaar,
want Kelly begint met een nieuwe
stap in haar leven. Ze heeft namelijk een enkele reis naar Hegelsom
geboekt. Vanaf augustus is Het
Stationskwartier haar nieuw plekje.
“Ik kijk daar heel erg naar uit”, zegt
ze. “Ik zit daar helemaal op m’n
plek, want ik vind Horst aan de Maas
een fijne gemeente. Ideaal is ook
dat ik dan ook mooi centraal zit in
verband met mijn werk als rijschoolinstructrice.” Het ouderlijk nest verlaten vindt ze niet makkelijk. “Ik ben
enig kind en heb een hechte band
thuis. Maar Het Stationskwartier
wordt vast heel leuk.”

Baantjes en muziek
Kelly is opgegroeid als enig kind,
maar ze zegt zeker niet verwend
te zijn. “Heel zeker niet”, zegt ze
lachend. “Ik heb thuis altijd geleerd
dat ik moest werken voor mijn centen. Als ik een nieuwe laptop wilde,
zei pap altijd: ‘Hier heb je de krant,
daar staan genoeg vacatures in’.
En zo begon ik met bijbaantjes.”
Daar heeft Kelly er een aantal van
gehad. “Van in de spoelkeuken bij
De Golfhorst, naar huisjes poetsen
bij Center Parcs tot in de Scapino.
Ik heb het allemaal gedaan en ik
vond het altijd leuk.” Uiteindelijk
belandde Kelly als muziekdocent
op de muziekschool in Deurne.
“Heel leuk werk, maar de werktijden waren niet fijn. Ik was vaak
‘s avonds nog aan het werk en dat is
niet wat ik wilde.” Dat Kelly muzikaal is, is te horen aan het assortiment aan instrumenten die ze kan
bespelen. “Elektrische gitaar, bass,
piano, trompet. Maar van wie ik het
heb, dat weet ik niet. Pap is zeker
niet muzikaal, mam wel redelijk, dus
ik denk van haar.” Met plezier kijkt
de Americaanse dan ook terug op
haar middelbare schoolperiode op
het Dendron College. “Ik deed altijd
mee aan het Spektakel. Ik hoorde
onlangs dat dat er niet meer is, ontzettend jammer.” In de beginjaren
op het Dendron College had Kelly
het soms moeilijk. “Ik werd gepest.
Ik was heel rustig en een makkelijk

persoon om dan uitgekozen te worden als pispaaltje.” Dit kwam uiteindelijk allemaal goed.

Autoliefde
Al snel wil Kelly vertellen over haar
droomauto. “Ik heb een oude Volvo
480 uit 1992”, zegt ze vol trots.
“Toen ik deze auto vond, raadde
mijn vader het eerst af. Zo’n wagen
zou heel veel tijd en geld kosten,
toch kocht ik hem en ik heb er nog
steeds geen spijt van. Mijn vader
had overigens wel gelijk.” Wegdoen
is geen optie voor Kelly. “Heel zeker
niet. Ik weet het niet, maar deze
auto heeft een ziel ofzo. Dat voel
je gewoon.” Naast de Volvo heeft
ze ook een Japanse sportwagen.
“Heerlijk om helemaal mee los te
gaan.” Het kon ook niet ontbreken
aan auto’s dat ze van haar hobby
haar werk heeft gemaakt. “Ik ben
autorijschoolinstructrice bij Janssen.
Binnenkort ga ik ook lesgeven op de
motor.” In het begin van haar lesperiode was het allemaal wennen,
zegt Kelly. “Er zit dan een beginnende bestuurder naast je en je
weet niet precies wat hij of zij allemaal kan. Ik ging dan ook veel te
snel.” Nu heeft ze al heel wat ervaring en gaat alles goed. “Ik hou van
mijn werk, maar na hele dag zitten
wil ik ook even losgaan.” Daarom
heeft Kelly een abonnement bij de
sportschool. “Gemiddeld sport ik
zo’n drie dagen in de week, dan doe
ik aan krachttraining. Dat moet ook
wel, want de hele dag op je reet zitten, dat is voor niemand goed.”
Op de vraag wat auto’s en motoren nu precies doen met Kelly, kan
ze geen antwoord geven. “Ik weet
het niet”, zegt ze. “Je hebt daar
gewoon een bepaald gevoel bij.
Ik had vroeger nooit een knuffel in
bed. Wel een speelgoedauto en nam
deze dan ook altijd mee naar bed.
‘s Morgens werd ik dan wakker met
het autootje. Ik denk dat het daarvan komt.”

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Roger Sanders

Kom jij ons team versterken?
Productiemedewerker

www.vostermans.com/vacatures
Vostermans_adv_262x100_WervingV2.indd 1

Allround gieterijmedewerker

Logistiek medewerker

Technical machine operator
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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.

27 juli 2021

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 27 juli
2021 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 19.00 uur

De commissie brengt advies uit over te nemen

Bezwaar tegen het besluit tot verlenging

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

van het begunstigingstermijn aan familie P.,

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

Grimmelsweg in Lottum.

(ingang via hoofdingang).

Hoorzitting om 19.30 uur

Voor meer informatie kunt u contact

Bezwaar tegen afwijzing verzoek om

opnemen met de secretaris van de

handhavend op te treden bij varkenshouderij

commissie, mevr. A. Schatorje-Linders,

aan de Hazenhorstweg, Sevenum.

tel. (077) 477 9777.

3 augustus 2021

Trots op de veerkracht van
onze inwoners
Het waren spannende tijden. Het hoge water hield ons afgelopen dagen heel erg
bezig. Verschillende inwoners en ondernemers van Horst aan de Maas hebben
overlast gehad. We zijn trots op hun veerkracht en hoe ze zijn omgegaan met de
situatie. Samen hebben vele mensen hun schouders eronder gezet, samen pakten ze
aan en hielpen ze elkaar. Ze waren er voor elkaar. Dankjewel allemaal!

Jaarmarkt Horst wordt weekmarkt
Vanwege de coronaregels is er op dinsdag 3 augustus 2021 geen jaarmarkt in Horst. In
plaats daarvan is er die dag een weekmarkt.

Bekendmakingen

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

Natuurlijk gaan we ook evalueren. We kijken dan terug op wat er goed ging en wat er beter

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

kan. Ook dat doen we graag samen. Daar komen we op een later moment op terug.

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

Nieuwe regels

Mogelijkheden voor een
pre-mantelzorgwoning
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners prettig en betaalbaar wonen én dat zij op een

(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

ﬁjne manier voor elkaar kunnen zorgen. Daarom is de beleidsregel pré-mantelzorgwoningen
vastgesteld. Dit sluit aan bij de groeiende behoefte van inwoners, die zich willen

Broekhuizen

Melderslo

voorbereiden op een situatie waarin mantelzorg nodig is.

• Genenberg 9 (veranderen inrit)

• Denenweg 21 (oprichten loods)

Grubbenvorst

Meterik

Vanaf nu kunnen inwoners die hiervoor in

Op www.horstaandemaas.nl vindt u meer

• Lottumseweg 29 (verlengen beslistermijn)

• Reindonkerweg 11 (verlengen beslistermijn)

aanmerking komen een omgevingsvergunning

informatie over de voorwaarden en het

• Kapelaan Slotsstraat ongenummerd

Sevenum

aanvragen, zodat ze langer in hun vertrouwde

aanvragen van een vergunning voor een

omgeving kunnen blijven wonen.

pré-mantelzorgwoning.

(bouwen woningen)

• Jan Tinbergenstraat 2 (nieuwbouw

• Kapelaan Slotsstraat ongenummerd

warehouse)

(kavel C 6844, bouwen woning)

• De Sondert 11 (oprichten woonhuis)

Hegelsom

• Grubbenvorsterweg 47 (vooraankondiging

Wij feliciteren…

• Stationsweg Horst-Sevenum (wijzigen
Horst

• Erdbrugweg 2 (aanleg inrit)

De afgelopen weken mocht burgemeester Ryan Palmen maar liefst 5 (!) 60-jarige

• Venrayseweg 147 (aanbouwen serre)

Swolgen

huwelijksjubilea bezoeken. In Sevenum viel de eer te beurt aan het echtpaar van

• Kerkstraat 10a (plaatsen zonneschermen)

• Molenstraat 39 (brandveilig gebruik)

Berlo-Driessen, vervolgens toog hij naar Meerlo om het echtpaar Peters–Tissen te

• Tienraysweg 12 (realiseren

Horst aan de Maas

bestemmingsplan)

openbare ruimte station)

feliciteren. In Sevenum was het feest bij de families Thijssen–Spee en Thijssen–Smits.

• Mariapeel-Zuid (kunstof dam)

aardbeientrayveld/2 uitritten)

• Beleidsregel pré-mantelzorgwoningen

Tenslotte werd hij ontvangen door het 60-jarig huwelijkspaar Soberjé–van Rengs.

• Songertweg 17 (uitbreiden bedrijfsruimte)

Alle jubilarissen ontvingen namens de gemeente Horst aan de Maas een boeket bloemen

• Kasteelse Bossen (speurtocht)

en het gebruikelijke cadeau. De foto’s vindt u op onze website www.horstaandemaas.nl.

• Venrayseweg 116 (melding concert)
• Rubensplein 10 (veranderen woning tbv
arbeidsmigranten)
Kronenberg
• Meerweg 9 (verbouwen basisschool)
• De Hees 56 (vervangen dakkapel)
• Schorfvenweg, Peelstraat (wedstrijd)

Horst aan de Maas 2021
• Besluit om te anticiperen op de
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
• Beleidsregels tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten 2021 (TONK 2)
gemeente Horst aan de Maas
• Wijziging Reglement van Orde voor de
gemeenteraad
• Wijziging Toetsingskaders

Meerlo

subsidieverlening en Algemene

• Mgr. Jenneskensstraat 13

subsidieverordening (budgetsubsidies)

(schoolverlatersnacht basisschool

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

kom!

RAADSFEITEN
RAADS
EDITIE 22 JULI 2021

13

INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Sinds 6 juli

De raad vergadert weer in de
raadszaal
Het was wel even wennen in het begin. Maar de gemeenteraad is weer thuis. Vanaf juli vergadert de raad weer in de raadzaal. Welliswaar nog met 1,5 meter afstand, en in een vergader-

Gemeenteraad HadM
@RaadHadM

sie is gestart.
klimaatadaptie en de omgevingsvi
De digitale themabijeenkomst over
de hand
aan
o.a.
ie
ingen over klimaatadapt
De raadsleden bespreken aantal stell
iD4P
/3h4
ray. Kijk live mee: bit.ly
van foto noodweer gisteren in Tien

zaal die sinds de laatste vergadering in oktober een andere uitstraling heeft aangezien deze
voortaan overdag gebruikt wordt als bedrijfsrestaurant.

Tijdens de themabijeenkomst over klimaatverandering op 29 juni werden de raadsleden
geconfronteerd met voorbeelden van actuele weersoverlast in de eigen gemeente.

Burgerpodium
Tijdens de raadsvergadering
Maar dat neemt allemaal niet weg dat de raads-

ners dus nog aangewezen op de liveuitzending

van 22 juni maakten 2

leden blij zijn dat ze weer ‘gewoon’ kunnen

van de raadsvergaderingen via het raadsportaal

inwoners gebruik van het

vergaderen en elkaar weer in de ogen kunnen

en via onze facebookpagina.

digitale burgerpodium.

kijken tijdens het debat.

En nu maar hopen dat de positieve ontwik-

Remko Nellen vroeg aandacht

Uitgangspunt van de tijdelijke indeling van

kelingen doorzetten en dat we straks weer

van de raadsleden voor de

de raadzaal is dat de raadsleden voldoende

meer bijeenkomsten kunnen organiseren in

ontwikkelingen rond de

afstand van elkaar kunnen houden. Dit betekent

de raadzaal. De eerste gesprekken vinden al

locatie Op den Bergen 6 in

wel dat de pubieke tribune ook door vergader-

plaats over jongerenproject Zinnige Zaken in

Sevenum. Robbert Driessen

deelnemers gebruikt wordt en dat zodoende er

het najaar. En binnenkort starten de voorbe-

reageerde op de plannen

helaas nog geen publiek toegelaten kan wor-

reidingen voor de tweede editie van het Grote

rond de gymzaal in Hegelsom

den. Vooralsnog zijn de geïnteresseerde inwo-

G-debat.

De raad op vakantie tot 7 september

Overlijden Aniet Fonteyne
Op 4 juli overleed raadslid Aniet Fonteyne. Zij was lid van de SP-fractie sinds

2014. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 juli werd Aniet herdacht met een
overdenking door burgemeester Ryan Palmen en een minuut stilte. In de raadzaal was
een herdenkingshoekje ingericht met een condoleanceboek voor de raadsleden.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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Provincie Limburg moet meer
investeren in dijkversterking
De veiligheidsregio hield tijdens de watersnoodramp continu de plekken in de gaten waar de dijk rondom de Maas zwak was.
Door de klimaatverandering komt hoogwater
vaker voor dan voorheen. Het is dus een kwestie van tijd voordat de watersnoodramp weer
gaat plaatsvinden. Investeren in sterke en hoge
dijken is een vereiste. In Noord-Limburg moeten
nog veel dijken versterkt worden. Om kosten te
besparen pleitte provincie Limburg voor een verlaging van de veiligheidsnorm.

Aan de andere kant willen niet alle bewoners medewerking verlenen aan het verhogen van een dijk.
Kijk bijvoorbeeld naar de bewoners die naast een
dijk wonen. Zij lopen het risico dat hun huizen onder
water kwomen te staan, maar een hogere dijk voor
hun huis is vaak geen oplossing. Het belemmert
namelijk het uitzicht naar de Maas. Het hoge water
heeft één keer in zo veel jaren minder impact, dan

de belemmering van het uitzicht. Daarnaast kost
het enkele miljoenen om alle dijken te versterken.
Uiteindelijk moeten de inwoners van Limburg dit
weer betalen.

Provincie Limburg moet meer investeren in dijkversterking. Wat vindt u?

Bespreking poll week 28

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. Zijn er niet teveel themadagen?
Uit onze poll blijkt dat de meesten er geen
uitgesproken mening over hebben, hoewel
de stemmen laten zien dat er toch veel stemmers eens zijn en er teveel themadagen zijn.
Sommige themadagen hebben duidelijk een
grotere rol in onze maatschappij dan andere.

Denk bijvoorbeeld aan Roze Maandag, een themadag voor homo-emancipatie van de Tilburgse Kermis dat afgelopen maandag plaatsvond. Op 30 juli
is het internationale vriendschapsdag, uitgeroepen
door de Verenigde Naties om bruggen tussen verschillende communities te bouwen. Maar het is op

30 juli ook nationale cheesecake dag. Al met al is
het belangrijk om eens kritisch te kijken naar welke
dagen er nou echt toe doen, om ervoor te zorgen
dat de dagen die echt iets betekenen niet ondergesneeuwd worden.

Ingezonden brief

Hoezo niet voor anderen?
Terecht merkte een bewoner van de Nieuwe Peeldijk, die wel eens water van Willems had betrokken, dat hij niet wilde dat er namens alle
omwonenden van Willems werd gesproken. Terecht. Dat was en is ook niet de bedoeling.
Er werd/wordt gesproken namens de
35 omwonenden van de circa 45 die
zienswijzen hadden ingediend.
En namens enkele van de resterende
tien die toen niet thuis waren, maar
waarvan zich recent ook enkele
hebben aangemeld wegens overlast. Door zes buurtbewoners is de
taak op zich genomen om als vertegenwoordigers te proberen het
recht voor de buurt te halen. Er zijn

weinig mensen die nog dichter bij
Willems wonen dan enkele uit die
groep. Dat de schrijver niets ruikt
maakt hem wel een eenling. Niet
alleen worden er met regelmaat
stankklachten gemeld, maar ook de
Regionale Uitvoeringsdienst Dienst
Limburg Zuid doet eigen onafhankelijk onderzoek naar de stankoverlast. Hoewel er theoretisch volgens
Willems niets te ruiken zou moe-

ten zijn, constateert de RUD via zijn
ambtenaren dat zij stank ruiken in
vrijwel 90 procent van de gevallen.
Bij bijna de helft van de waarnemingen wordt tot op grote afstand
lichte mestgeur waargenomen en
de andere circa 50≈procent is de
omschrijving matige tot sterke mestgeur en dat op afstanden tot meer
dan een kilometer en uiteraard in
de windrichting. We spreken niet

namens alle omwonenden, maar wel
namens 80 procent van alle omwonenden en vinden bevestiging bij de
Regionale overheidsdienst dat dit
terecht is.
Namens 80 procent van omwonenden.

Ger Janssen
Nieuwe Peeldijk, America

Ingezonden brief

Burgerinitiatief Genieten aan de Maas Grubbenvorst is geen
protestbeweging
In de HALLO van de vorige week stond een artikel over twee burgergroepen in Grubbenvorst met een verschillende visie op de inrichting van
de maasweerden. De groep Gezicht naar de Maas heeft een grootschalige herinrichting van het gebied voor ogen terwijl Genieten aan de
Maas staat voor een aanpak die het huidige landschap met kleinschalige ingrepen wil verfraaien en nog aantrekkelijker maken, met behoud
van karakter van de maasweerden.
Genieten aan de Maas is geen protestbeweging. We zijn verontrust
over de op 4 maart gepresenteerde
plannen van Gezicht naar de Maas,
zeker ook omdat die werden gepresenteerd als ‘de wens van de inwoners van Grubbenvorst’. Wij hebben
onze twijfels bij de grootschalige
herinrichting en veel meer nog bij de
bewering over het draagvlak daarvoor bij de Grubbenvorstenaren.
We worden in onze twijfels gesterkt
door inmiddels ruim tachtig reacties van verontruste inwoners, die

zich veel meer thuis voelen bij onze
notitie over de invulling van de
maasweerden. Deze notitie is op
te vragen bij Wim Seegers via mail
wseegers@home.nl of per WhatsApp
06 22 34 44 50.
Belangrijk om te weten is dat een
maasgeul bij Grubbenvorst voor
hoogwaterbescherming niet nodig
is, gezien de reeds getroffen en
nog te treffen maatregelen. Aan de
rand van de uiterwaarden voorkomen robuuste dijken dat woongebieden overstromen. We hebben

met eigen ogen kunnen zien dat de
maatregelen effectief zijn geweest.
Deskundigen pleiten ervoor de uiterwaarden zodanig in te richten dat de
Maas meer ruimte heeft en tegelijkertijd het gebied nog aantrekkelijker wordt voor bezoekers.
Dat er verschil is in visies, is op zich
niet verwonderlijk. De keuze voor
een economische insteek kennen
we al sinds de industriële revolutie rond 1750. Je kunt een gebied
benutten om er meer omzet uit te
halen. Het zit als het ware in onze

genen. Wij staan voor een ecologische insteek. Voor onszelf en voor
de komende generaties willen we
zuinig zijn op wat we nog hebben
aan natuurlijk, historisch landschap.
Mooi dat er iets te kiezen is.
Grubbenvorst zou Grubbenvorst niet
zijn als we daar niet samen uitkomen.

Burgerinitiatief Genieten aan de Maas
Adrie de Jonge, Stan Marcelissen,
Willy Valckx, Wim Seegers

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.

Streekemoties

Column

De pot op tafel
Het is amper een eeuw geleden
dat in de meeste families in
onze streek voor de maaltijd
een grote pot op tafel kwam.
Daaruit at iedereen, direct met
zijn eigen lepel of hand. Iets
later werd de gewoonte wat
fijner en kreeg men een eigen
bordje waarvan met lepel of
vork werd gegeten naar het
motto ‘eten wat de pot schaft’.
Meestal zonder veel protest.
Een eenvoudig kookboekje uit de
vijftiger jaren dat hoorde tot de
literatuur van de inmiddels verdwenen ‘Huishoudschool’ droeg
zelfs de titel ‘Wat de pot schaft’.
Amateurhistoricus Nel VerstegenMaesen uit Sevenum liet zich hierdoor zodanig inspireren dat ze in
2017, samen met collega’s van de
plaatselijke Heemkundevereniging,
een interessant en rijk geïllustreerd
boek met dezelfde titel op de
markt bracht. En het is dát boek dat
mij inspireerde om iets meer over
die pot op tafel, de ‘familiepot’, na
te denken. In minder dan een eeuw
is er enorm veel veranderd, vooral
wat de tafelgewoontes betreft.
Volgens historici staat de eigenlijke
culturele intimiteit van een volk op
tafel. Het zijn vooral de tafeltradities die illustreren hoe maatschappelijke veranderingen plaatsvinden
en die zijn in volle gang. Eén van
de grootste veranderingen: er komt
nauwelijks nog een klassieke pot
op tafel en mocht de familietafel nog bestaan, dan zitten daar
tijdens het zogenaamde ‘samen
eten’ vaak maar weinig personen
aan die tafel. Op een mooi magnetronbestendig bordje wordt binnen enkele minuten iets uit de
conservenkast, koelkast of diepvries opgediend. ‘SelfService’ is het
comfortabel modewoord daarvoor.
Staat dit dan voor ongezellig en
eenzaam eten? Dat valt wel mee,
want Netflix biedt de consument
op de voor- of achtergrond instant
gezelschap. En wat de persoonlijke pot dan schaft? De internationaal georiënteerde supermarkten
bieden een keuze uit duizenden
opties, voor elke smaak wat wils.
Moeten wij over het bijna afschaffen van de familiepot treuren?
Een beetje mag natuurlijk, maar te
veel melancholie bederft ook de
smaak. Bovendien: streekproducten winnen weer langzaam terrein
en dat is dan toch weer een stukje
teruggewonnen familiesmaak.
Theo Kerstjens
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Merijn Janssen Sevenum
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Merijn Janssen
15 jaar
Sevenum
Blariacum College,
Venlo

Wat deed je als kind het
liefst?
Ik deed vroeger heel veel puzzelen toen ik nog heel klein was
maar het werd al snel gewoon
gamen, beetje voetballen, maar
vooral gamen eigenlijk.

Welke superkracht zou je
willen hebben en hou zou je
hem gebruiken?
Ik zou willen teleporteren denk
ik, want dan kun je gewoon
even op vakantie gaan. Je kan
dan bijvoorbeeld voor vier
minuten ergens door de Grand
Canyon ronddwalen of iets dergelijks en dan meteen terug
naar huis, dat is toch een droom.

Wat zou de beste uitvinding
zijn?
Iets tegen muggen, want van die
beesten word ik helemaal gek.

Wat vind je het leukste en wat
het stomste vak op school?
Het stomste vak vind ik aardrijkskunde. Ik ben er niet goed
in en ik vind het heel saai.
Natuurkunde vind ik echt het
leukst, voor eigenlijk dezelfde
redenen als aardrijkskunde,
maar dan omgekeerd.

Geloof je in buitenaardse
wezens?
Ja, want de ruimte is onverklaarbaar groot dus het zou me niet
verbazen als er meer leven was.

Welk verhaal vertelt je familie altijd over jou?
Waarschijnlijk is het hot-topic
op dit moment dat ik begonnen ben met muziek maken op
Spotify. Ik vind dat erg leuk om
te doen.

Wat is je favoriete hobby?
Ik heb niet één favoriet, maar
ik hou van muziek maken en
gamen, vrij simpele keuzes
maar ze zijn ook gewoon erg
vermakelijk.

Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Ik vind zwart en wit heel erg
saaie kleuren, dus ik vind kleurrijke dingen leuk.

Wat is je droombaan?

Hoi

Ik wil graag een wereldwijd
bekende muzikaal artiest worden.
Weet je, ik ben kind, ik mag nog
dromen wat ik wil, ondanks dat
de kans klein is.

Column

Een dagje
Toverland

Heb je een bijnaam?
Meriño is mijn bijnaam. Die naam
is ontstaan terwijl ik een tijd terug
YouTube aan het kijken was en in
een video een YouTuber de naam
van een Pokémon in het spel veranderde in de originele naam plus
‘iño’. Mijn naam is Merijn dus toen
ik hetzelfde bij mijn naam deed,
kreeg ik ‘Merijniño’, dat klinkt
dom, dus ik koos voor Meriño.

Ik loop stage op Sbo de Schans
in groep H, dit zijn leerlingen
tussen 11 en 13 jaar die volgend
jaar naar het voorgezet
onderwijs gaan. We gingen een
dagje naar een pretpark met de
leerlingen van mijn klas tijdens
de ‘schoolverlatersweek’. Dit is
een week waarin alle leerlingen
die van school gaan dit jaar
leuke activiteiten aangeboden
krijgen.

Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik
erg creatief ben. Eén van mijn
mindere kanten is dat ik vaak erg
luid ben.

Wat is je favoriete game?
Ik heb niet echt een favoriet, maar
ik speel veel shooter games. De
spellen die ik nu het meest speel
zijn Call of Duty en Apex Legends,
ook allebei shooterspellen.

Hond of kat?
Hond, ik weet niet waarom, maar
ik heb meer wat met honden.

Welk fictief figuur doet je
denken aan jezelf en waarom?
Goofy van Micky Mouse, want
Goofy is gewoon echt hilarisch en
ik ben natuurlijk ook hilarisch.

Hoe wil je graag dat anderen
jou zien als ze jou voor het
eerst ontmoeten?
Ik hoop dat ze me gewoon precies zien zoals ik de hele dag door
ben: gewoon iemand die eigenlijk over alles een grapje maakt,
ook al vind niet iedereen dat altijd
even leuk, maar ja zo ben ik nou
eenmaal.
Tekst: Teun van Zon
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Afgelopen maandag stond
Toverland op de planning.
Je verwacht ten eerste dat het
rustig is op een maandagochtend.
Maar integendeel. Het was
afgeladen vol met scholen die
hetzelfde dachten als ons of
met scoutinggroepen die ook
dit idee hadden en families en
grote gezinnen, noem het maar
op. De rijen waren dan ook niet
om blij van te worden op een
maandagochtend.
De leerlingen mochten 10 euro
zakgeld meenemen. Rond de
middag liep ik met een aantal
leerlingen naar binnen om wat te
eten te halen. Je bent al 9.95 kwijt
voor een pizza margarita. 4 euro
voor een stukje taart. Het zakgeld
ging er dus zo doorheen bij de
meesten, met als gevolg een
hele hoop knorrende buikjes.
Natuurlijk zitten er ook leerlingen
tussen die hun geld uitgeven aan
souvenirtjes of aan een knuffel.
Die leerlingen verhongeren dus
al helemaal wanneer ze zelf geen
lunch mee hadden gekregen.
Nat door de boomstammen,
Jengu River of door de fonteinen
die uit de grond water omhoog
spuiten. Het is nog zo kinds om de
drang niet te kunnen weerstaan,
en om dan door de sproeiers
te rennen die op dat moment
allemaal aangaan. De leerlingen
die zo slim waren dit op het einde
van de dag te doen moesten
natuurlijk nog doorweekt in de
auto naar huis. De kinderen met
enthousiaste gezichten, ouders
die hun kinderen uit of toelachte.
Alle leerlingen hebben gelukkig
een geslaagde dag gehad.
En zullen zeker goed slapen in de
avond.

Mirthe Suntjens
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Nederlands kampioen

Ponymenner Brent Janssen maakt zich klaar
voor het WK
Samen met zijn pony Hielke haalde de 19-jarige Brent Janssen uit Swolgen onlangs de titel van Nederlands
kampioen ponymennen binnen. Ondanks de blessure van Hielke eerder dit jaar eindigden ze toch op de eerste
plek, waarmee een plekje op het WK ponymennen in Frankrijk weer een stapje dichterbij komt.

tend belangrijk. Mijn pony was vorig
jaar geblesseerd, dus de hele coronaperiode zijn we bezig geweest om
hem op te lappen. Na het WK in 2019
zag het er niet erg positief uit, maar
tegen alle verwachtingen in kon hij het
toch tot dit niveau brengen.” Met dit
NK wilden ze in eerste instantie kijken of het überhaupt mogelijk was om
met de top mee te doen. “Natuurlijk
wil je het liefste ergens staan. Het
WK is over twee maanden en daar
mogen maar vier mensen aan meedoen, dus je hoopt wel dat je in de top
vier terechtkomt. Je weet ook niet hoe
de rest ervoor staat, want je hebt hen
ook al anderhalf jaar niet meer op een
wedstrijd gezien. We waren blij dat we
nog mochten rijden, want dat hadden
we een jaar geleden niet verwacht.”
Gelukkig had Brent er wel vertrouwen
in. “In een oefenwedstrijd een maand
geleden ging alles goed, maar dan
rijd je toch voorzichtiger. Hij heeft zich
goed gehouden, dus dat was positief.
Het was al een winst op zichzelf. Het
NK winnen is dan de kers op de taart.”

paarden bezig. “Ik ben nu zeven jaar
bezig met deze sport. Vroeger keken
we in Horst altijd naar de menwedstrijden. Op een gegeven moment ben ik
op zo’n koets gaan zitten die er stond
en toen was ik verkocht. We moesten
toch een nieuwe pony hebben voor
de lessen, dus kochten we nog eentje extra die voor de koets kan lopen.”
Bezig zijn met paarden is hem met de
paplepel ingegoten. “Toen ik nog klein
was moest ik nog niks van paarden
hebben. Als we op vakantie gingen,
moest ik van mijn moeder ponyrijden.
Als je als kind iets moet doen, dan
wordt het juist vervelender. Mijn moeder was in het begin ook geen voorstander van het mennen, dus daarom
wilde ik dat juist extra graag. Het heeft
toch wel twee jaar zeuren geduurd.”

Toen ik nog klein was
moest ik nog niks van
paarden hebben

Paplepel
Als nieuw Nederlands kampioen weet
Brent Janssen uit Swolgen alles te
vertellen over de bijzondere paardensport. “Bij ponymennen rijd je
met je pony en een koets erachter”,
vertelt Brent. “Een wedstrijd is dan
verdeeld in drie onderdelen: dressuur, marathon en vaardigheid. Bij
dressuur rijd je in figuren, het is in
principe hetzelfde als dressuur bij
andere paardensporten. Je laat zien
dat je controle hebt over het span en
dat je je pony mooi kunt laten lopen.
De marathon is het spectaculairste
onderdeel. Daarbij heb je zes of acht
poorten, afhankelijk van het niveau,
waar je in een bepaalde volgorde zo
snel mogelijk doorheen moet rijden.
Het gaat daarbij puur om de snelheid.
De vaardigheid is meestal het spannendste onderdeel. Daarbij staat er
een parcours met kegels in paren,
met aan beide kanten 10 centimeter
speling ertussen. Op die kegels lig-

gen balletjes die je er niet af mag rijden. Dat parcours moet je binnen een
bepaalde tijd afleggen en voor elke
seconde over de tijd of elk balletje dat
valt krijg je strafpunten.” Dit laatste
onderdeel gaf Brent de doorslag om
de titel binnen te halen. “Tijdens het
NK stond ik na de marathon tweede
en degene die toen eerste stond had
de vaardigheid verknald, waardoor je
hard weg kunt zakken. De vaardigheid
is mijn favoriete onderdeel, mijn pony
deed dat super. Je voelt je één met je
pony en dat rijdt heerlijk. Je vliegt als
het ware door het parcours heen.”

Vertrouwen
In september zal het WK ponymennen plaatsvinden in Frankrijk. Hieraan
mogen vier Nederlandse deelnemers
meedoen. Deze winst op het NK betekent nog niet dat Brent automatisch
geselecteerd is. “Eén wedstrijd winnen wil nog niet zeggen dat je de

beste bent, maar ze kunnen ook niet
meer om me heen. Je moet over een
langere periode laten zien dat je kunt
presteren en dat heb ik niet kunnen
doen vanwege de blessure. De bondscoach moet het vertrouwen hebben
dat ik deze prestatie vast kan houden. Over twee weken zouden we nog
een wedstrijd hebben, maar vanwege
de maatregelen gaat dat niet door.
Bij trainingen kan de bondscoach ook
meekijken, maar daar is de situatie
anders dan bij een wedstrijd. Het is
maar de vraag wat de bondscoach wil
zien, maar het zou gek zijn als ik niet
mee mag.”

Blessure
De sport kan erg zwaar zijn voor de
dieren, vooral een onderdeel als de
marathon. “Niet alle pony’s kunnen
dat, ze moeten ook wel de gedachtegang ervoor hebben. We zorgen goed
voor de dieren en het welzijn is ontzet-

Appel plukkers VERZ
gezocht

Maasbree

Wij zijn op zoek naar een aantal mensen om appels
te plukken, september en oktober. Werk dat door
jong en oud gedaan kan worden, ook als je 65 + bent,
2 handen en een beetje goede wil is al genoeg.
Voordelen
• Je komt onder de mensen, gezellige werksfeer.
• Je komt in de buitenlucht, goed voor lichaam en geest.
• Je ziet hoe een agrarisch product tot stand komt.
• Uren in overleg.
Heb je interesse, ook als je twijfelt,
bel dan: 077 467 15 87 of 06 19 83 79 02
of mail o.kersten@hetnet.nl
O.Kersten | De Hees 69 | Kronenberg

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

Paardensport leeft in de familie Janssen
en Brent is van jongs af aan al met

Tekst en beeld: Koen van Meijel

Horster kartteam bezet
volledig podium in NK-rondes
Het Horster kartteam van Hanssen Motorsport behaalde tijdens
het Nederlands kampioenschap alle podiumplekken in de
koningsklasse KZ2. Jesse Smeets uit Grave was de grote overwinnaar en sleepte in beide rondes de eerste plaats binnen.
Tijdens de derde ronde van het
NK op zaterdag 10 juli behaalde
het team van Joey Hanssen uit
Horst de eerste en tweede plek.
Bij de vierde ronde op zondag 11 juli werden alle plekken door het Horster kartteam
bezet. “Het gaat met alle rijders
boven verwachting goed”, vertelt teameigenaar Joey Hanssen.
“Dat ze allemaal zo goed meedoen, dat had ik niet verwacht.
Daar ben ik heel tevreden mee.

Het kampioenschap binnenhalen
is het eerste doel.” Joey heeft een
verleden als titelwinnaar van de
KZ2-klasse. Dit jaar is het eerste
jaar dat hij het volledige seizoen
zijn eigen team runt. “Dat is een
behoorlijke uitdaging. Je moet
het allemaal goed kunnen overbrengen naar de rijders en dat
gaat niet allemaal in één keer.
Alles heeft tijd nodig. Dat begrijpen de jongens gelukkig goed.”

Voorheen Top onder-10-toernooi

Dirk Marcellis krijgt toernooi
onder eigen naam
Oud-voetballer Dirk Marcellis en RKsv Wittenhorst-voorzitter
Ron van den Bekerom onthulden op woensdag 14 juli de nieuwe
naam van het Top onder-10-toernooi dat jaarlijks op het sportpark
van Wittenhorst wordt gehouden. Het voormalige miniorentoernooi heeft vanaf nu het Dirk Marcellis Tournament.
Dirk Marcellis begon zijn voetbalcarrière in de jeugd van
Wittenhorst, waarna hij via VVVVenlo en PSV in het betaalde voetbalcircuit terechtkwam. Tijdens zijn
carrière is de band tussen Marcellis
en Wittenhorst warm gebleven,
waarvoor hij een ambassadeurs-

rol kreeg. Dit resulteert nu in de
nieuwe naamgeving van het miniorentoernooi. De eerste editie van
het Dirk Marcellis Tournament vindt
op zaterdag 28 augustus plaats.
Naast Nederlandse clubs zijn er ook
teams uit Duitsland en België hierbij aanwezig.
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Drijvende kracht

Toon Rops erevoorzitter bij
Jeu de Boules Club Horst
Toon Rops is benoemd tot erevoorzitter van Jeu de Boules Club Horst.
Sinds de algemene ledenvergadering van de club op dinsdag 20 juli is
hij officieel erevoorzitter.
De jeu de boulesclub is duidelijk waarom Rops benoemd is tot
erevoorzitter. “Voor alle energie
die Toon in de vereniging gestopt
heeft zijn wij hem zeer erkentelijk. Daarom vinden wij dat Toon de
titel van ‘erevoorzitter’ ten zeerste
verdiend”, aldus Jeu de Boules Club
Horst. Toon Rops is zich aanvankelijk als gewoon lid en de laatste
twaalf jaar als voorzitter één van
de drijvende krachten geweest die
zich hebben ingezet voor een vast
locatie van de club. Toen de plek
aan de Gastendonkstraat in overleg
met de gemeente werd gekozen
als definitieve speellocatie, bleken
er nogal wat hobbels genomen te
moeten worden. Onder leiding van
Rops werden de meeste hobbels
soepel genomen en kon begonnen worden met de aanleg van
de huidige jeu de boulesaccommodatie aan de Gastendonkstraat.
Bij de verwezenlijking hiervan was
Rops niet alleen bestuurlijk, maar

ook fysiek actief. Met name bij de
aanleg van de bestrating en de
parkeerplaatsen was hij betrokken.
“Dit resultaat is tot stand gekomen
onder de bezielende leiding van
Toon”, zegt de club. “De zelfwerkzaamheid van de leden (ruim 7.500
manuren) heeft ertoe geleid dat de
kosten flink beperkt konden worden. De ruwbouw van de hal kwam
voor rekening van een aannemer.
Bestrating, aanleg banen, schilderwerk, elektriciteit, timmerwerk
en overige werkzaamheden werd
voornamelijk voor rekening van de
eigen leden. Voor hem zit het werk
er nu op en kan hij als ‘gewoon’
lid de sport blijven beoefenen.”
Behalve het aftreden van Rops als
voorzitter en bestuurslid nam ook
Johan Schipper afscheid als secretaris van de vereniging. Ook naar
hem ging de welgemeende dank
voor al het werk dat hij afgelopen
jaren voor de vereniging verzet
heeft.

Scheidsrechters zetten vrijwilligers in
het zonnetje
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray heeft twee vrijwilligers in het zonnetje gezet. Leo Bos en Chris
Beurskens kregen voor hun inzet een oorkonde, bloemen, een dinerbon en een Gouden Horst-Venray
Coryfee. Dat laatste is de onderscheiding voor vrijwilligers die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben
gemaakt. Leo Bos uit Meerlo is naast scheidsrechter ook actief als klusser rondom clubgebouw Trefhove en
Chris Beurskens uit Horst geeft al zeven jaar conditietrainingen aan scheidsrechters.

vacatures
Wie is Sormac?
Sormac ontwikkelt al ruim 100 jaar machines voor de
versverwerking van groenten en fruit. Koop je in de
supermarkt een zakje sla dan is de kans groot dat deze sla
in een van onze machines gesneden, gewassen of
gedroogd is.

Onze machines zorgen over de hele wereld ervoor dat het
mensen gemakkelijker wordt gemaakt verse groenten te
eten. Wil jij samen met zo’n honderd super gemotiveerde
collega’s hieraan meewerken? Door onze snelle groei
zoeken wij voor een aantal interessante functies kandidaten
die ons team komen versterken.

Dit zijn onze vacatures:
Constructiebankwerker/Lasser

Projectleider

Service Coördinator

Assemblage Monteur

Software Engineer

Field Service Engineer

■

■

Je vervaardigt klant specifieke lasconstructies (TIG),
uitsluitend in RVS.

Je bouwt vanaf tekening machines en complete
verwerkingslijnen.

■

■

Je begeleidt internationale projecten van verkoop tot
oplevering bij de klant.

Je ontwikkelt de software voor standalone machines en
complete verwerkingslijnen.

■

■

Je bent de spil tussen klant, Sormac en onze Field
Service Engineers.

Je installeert en verzorgt de inbedrijfname van
machines en verwerkingslijnen bij internationale
klanten.

Laborant
■

Je hebt ervaring met microbiologisch onderzoek en zin
om mee te zoeken naar oplossingen voor uitdagende
vraagstukken.

Bekijk alle vacatures op: www.werkenbijsormac.nl
Of stuur je cv naar: s.merkx@sormac.nl. Voor informatie kun je terecht bij Sharon Merkx (HR-manager) tel. 077 – 351 8444.
Kandidaten die worden aangedragen buiten onze eigen kanalen, worden niet meegenomen in de selectieprocedure.
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Eeuwenoude techniek

Papierscheppen in De Locht
In Openluchtmuseum de Locht in Melderslo zijn wekelijks verschillende activiteiten. Op zondag 25 juli kunnen kinderen deelnemen aan
papierscheppen, een eeuwenoude techniek om zelf papier te maken.
Tijdens het weekend van 24 en 25 juli
zal de muziekgroep Vur de Wind voor
muziek zorgen. In samenwerking met
de Balletschool Horst wordt er vanaf
25 juli vier zondagen een kleine
voorstelling met het thema jaren 70
gegeven in de Kiosk. Elke dinsdag zijn

er activiteiten in de middeleeuwse
boerderij. Het museum is geopend
van 10.00 tot 17.00 uur, maandag
uitgezonderd. Bijzondere activiteiten
vinden plaats van 12.30 tot 16.00 uur.
De dansvoorstellingen zijn elke zondag van 11.00 tot 12.00 uur.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Kapsalon Bellissimo 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 25 juli (12.00 uur)
binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina.
Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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Jubileumconcert

Horster Mannenkoor zoekt mee
zingende heren voor jubileum
Het jubileumconcert van het Horster Mannenkoor is na drie keer te
zijn verschoven nu gepland voor 26 maart 2022. Het koor viert dan
drie jaar na dato de 125e verjaardag. Voor dit bijzondere optreden
zijn ze nog op zoek naar extra heren die mee willen zingen.
Het concert in maart 2020 staat in
het teken van verbinding. Dit wil het
mannenkoor onder leiding van de
nieuwe dirigent Erik Munten bereiken door verschillende stijlen en
generaties samen te laten komen.
Het programma wordt een mix van
pop- en koormuziek. Voor dit concert schakelen ze de hulp van veel
Horster talent in, met gastzangers
als Renée van Wegberg en Roy
Verbeek. DJ en producer Maik Cox
heeft een werk gecomponeerd voor

het koor en een band bestaande uit
Joep Vullings, Richard Kleuskens,
Maartje Smedts en Stijn Vullings
begeleidt het koor. Leerlingen en
docenten van het Dendron College
uit Horst laten ook hun zangkwaliteiten horen.
Het Horster Mannenkoor zoekt nog
extra heren die hun zangkunsten
willen laten horen. Repetities zijn
elke dinsdagavond vanaf 7 september. Aanmelden hiervoor kan via
voorzitter@horstermannenkoor.nl

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
ja
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
r
o
Ta Hamminga in samenwerking met
in H

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

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Horizontaal 1. Speelgelegenheid. Binnen korte tijd. Pastelgroen. Soort vuurwerk. 2. Pulverig. Vertrek. Misdaadfilm.
Grondig. Rechtbank. 3. Koraaleiland. Drietenige luiaard. Zangstuk. Wegkant. Plotseling plaatshebbend. Vleesstokje.
4. Waaronder. Constructie. Stel. Groei. Wending. Bijbelse figuur. 5. Lacune. Graafwerktuig. Platvis. Achterspeler. Valse
vouw. 6. Heel wat. Glas getapt bier. Paarlustig. Hecht geheel. Niemendal 7. Zwijn. Bij dezen. Bind hout. Geestelijke
toestand. Autoped. 8. Cowboyfeest. Vaartuig. Raad. Kapot. Dwars mast. 9. Overal. Katholiek. Vertrek. Siersteen.
Eetwaar 10. Onderwijs. Wal bewoner. Godsdienstoefening. Strijdperk. Wasgelegenheid. 11. Jonge tak. Toegang
tot open zee. Jaargetijde. Sportvrouw. Romeins keizer. 12. Leger. Bloemsteel. Nauwe doorgang. Garen. Huivering.
13. Brandstof. Boomvrucht. Kei. Landtong. Opplakbriefje. 14. Houding. Tact. Onvruchtbare koe. Einde. Berouw. Sociale
Werkvoorziening. 15. Wintervoertuig. Muziekinstrument. Klinkende klap. Walvis. Voormiddag. Afspraakje. 16. Klein
zwembroekje. Houtsoort. Saaie vent. Met het genoemde. Oppervlaktemaat. 17. Kleine garage. Leegte. Ten eerste.
Franse likeur.
Verticaal 1. Zwemslag. Voorzetsel. Komaan! Afgelopen! 2. Vervoermiddel. Propvol. Vogel. Uitroep van pijn. 3. Mafkees.
Gestoei. Ongeveer. 4. Godsdienst. Deelteken. Tegen elk aannemelijk bod. Ik. 5. Onbedekt. Esdoorn. Overwinning.
Engelse taxi. 6. Vette vloeistof. Deel van verhaal. Bijbelse figuur. 7. Evenals. Persoonlijk vnw. Oude lap. Kunstenaar.
Gewezen. 8. Niet volgroeid. Om het genoemde. Kijkers. Inrit. 9. Wintersportkleding. Prima. Positieve elektrode.
Reeds. 10. Langzaam. Ruiterpad. Tegenover. Springstof. 11. Tochtje. Zwitserse plaats. Reepjes vlees. Schriftelijk stuk.
12. Slijpsteen. Per dag. Hoeveelheid. Keukenkruid. 13. Frisheid. Grasvlakte. Deel van trap. 14. Lichaamsdeel.
Profeet. Heilige. Wijze grijsaard. 15. Honingdrank. Drinkgerei. Platte steen. Noodsignaal. 16. Iers Republikeins
Leger. Sterk smakend. Land. Nimmer. 17. Na dato. Slechte waar. Oude munt. Toegang. 18. Uitdrukking. Pit. Vacht.
Soort hout. 19. Gewicht. Klein kind. Keukengerei. En andere. Kleinigheid. 20. Slimmerik. Koud gerecht. Legerplaats.
21. Kloosterhoofd. Ereis. Laan. Straks. 22. Stap. Bijgeluid. Plant. Elk. 23. Houten vloer. Plunderaar.

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 15 juli 2021 was:

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

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

En de winnaar is: Inge Simons.
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,- te besteden bij BLOK10 in Horst!

Sudoku

4

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
Kijk voor de oplossing
volgende week in
de HALLO.
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Religie
America
zondag

Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

11.00

19.15

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Apotheek

Apotheek Maasdorpen
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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Meerlo

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

Melderslo

Gebiedsteams

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

donderdag
Heilige mis
09.00
		
zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

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

Swolgen

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

zaterdag
Heilige mis
19.00
		
zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
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
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

10.00

Gemeente Horst aan de Maas

Documentaire ‘Wiesje Vaessen, de
vergeten kampioene’ in première
De film ‘Wiesje Vaessen, de vergeten kampioene’ ging op zondag 18 juni in première in het vernieuwde
Gasthoês van Horst. In de film van documentairemaker Theo Lenssen vertelt hij het verhaal van zijn moeder
Wiesje Vaessen en haar carrière als Olympisch zwemster en grondlegster voor het schoolzwemmen in Horst.
De documentaire zal dit weekend tijdens de opening van de Olympische Spelen in Tokio op televisie te zien zijn
op L1: op zaterdag 24 juli om 18.30 uur, zondag 25 juli om 12.00 en 18.30 uur en maandag 26 juli om 15.15 uur.

Tandarts

Spoedgevallendienst

23 t/m 25 juli
Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
077 467 20 97

www.lkkrr.nl

26 t/m 29 juli
Prime Dent Venray
Raadhuisstraat 12, Venray
0478 58 22 81

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

De lekkerste frietjes, rechtstreeks
van de teler, zonder omwegen op je bord
Nu in het vriesvak bij:

Patronaat 13C Horst

Donkstraat 6A Meterik

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

Alarmnummer
112

Gewoon goed in food en
agri transport

Geen spoed, wel politie?

Bij AB Texel Group zit je goed,

Brand, ongeval of misdrijf

0900 88 44

‘’AB is een heel betrouwbaar bedrijf. We
werken met goed materieel en mijn uren
kloppen altijd. Alles is goed geregeld en
afspraak is afspraak.’’ Jorg Venema

want:
• Je werkt altijd met modern
en net materiaal
• Er zijn veel verschillende roosters
mogelijk, dus er is altijd wel een
rooster dat bij jou past

Vacature Chauffeur (CE):
Onderlosser / Walking floor
Standplaats:
Broekhuizenvorst
AB Texel is op zoek naar Chauffeurs (CE) voor het
vervoeren van (losgestorte) agrarische producten.
Je rijdt hiervoor voornamelijk met onderlossers en
walking floors. Deze functie is fulltime, parttime
en op oproepbasis in te vullen. Werk jij graag in de
agrarische sector en vind je het leuk als iedere dag

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

19

anders is? Dan is deze vacature wat voor jou!

• Je werkt bij een stabiele
organisatie met goede arbeidsvoorwaarden
• Je profiteert van de flexibiliteit
van een grote organisatie, een
vrije dag opnemen is geen enkel
probleem.
Interesse? Stuur dan je cv
naar hr@abtexel.nl.
Wil je meer weten? Neem dan
contact op via 088 – 94 35 050 of
bekijk de volledige vacature op
www.abtexelgroup.work

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
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TOT €

NO FROST

C

NO FROST

145,-

193,5

59,5CM

749,-

CM

529,-

*

549,-

60 CM

€75 CASHBACK

112L
VRIEZEN

inruil
korting

161

749,-

248L
KOELEN

150,-

E

inruil
korting

CM

*

€50 CASHBACK

200L
VRIEZEN

SAMSUNG KOEL-VRIESCOMBI RB36T670CSA/EF

BOSCH VRIEZER GSN29EWEV

• 360 Liter inhoud • No Frost • Optimal Fresh+ lade
• Cashback t/m 22-8-2021

• 200 Liter inhoud • No Frost • FreshSense
• Cashback t/m 31-7-2021

* Prijs na cashback

* Prijs na cashback

8 Winkels in Limburg
Roermond • Weert • Panningen • Tegelen • Echt • Heythuysen • Horst • Sittard-Geleen
1.600 m2

1.400 m2

1.000 m2

500 m2

600 m2

300 m2

350 m2

Shop 24/7 online | www.eptummers.nl | T: 085 - 105 4444

Medio augustus open

