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Horst aan de Maas

Rennen met bier
Een hindernisparcours afleggen
met een dienblad vol bokbier in
je handen. Dat kan meer één
ding betekenen: het WK
Bokkenollen. Griendtsveen
stond zaterdag 12 en zondag
13 oktober weer in het teken
van dit traditionele dorpsfeest.
Deelnemers moesten met een
dienblad vol bokbier of limonade een hindernisparcours
afleggen en er daarbij uiteraard
voor zorgen dat er niets verloren gaat. Bouwbedrijf Jan van
de Laar won het WK. Het team
van Natuurpoort de Peel won de
eerste prijs in de damescategorie. Het WK Limonollen, voor
kinderen, werd gewonnen door
Bamboe Boerkes (13 tot en met
15 jaar), Girlpower (10 tot en
met 12 jaar), de Waterratten
(7 tot en met 9 jaar) en
Limocrossers (4 tot en met
6 jaar).
\ Beeld: Sten Jetten

Begroting

Afvalstoffenheffing gaat omhoog
Inwoners van de gemeente Horst aan de Maas gaan de komende jaren meer betalen voor de afvalstoffenen rioolheffing. Voor een gemiddeld huishouden stijgen de kosten volgend jaar met 60 euro.
De verhoging van het afvalstoffen
tarief is een van de maatregelen
die de gemeente neemt om de
begroting de komende jaren
sluitend te krijgen. Wethouder
Thijs Kuipers: “We hebben met een
aantal tegenvallers te maken. Zo is
de bijdrage die we vanuit het Rijk
krijgen verlaagd en zijn de kosten
voor het sociaal domein gestegen,
net als die voor de afvalverwerking.
We hebben daarom voor een aantal
maatregelen gekozen: de kosten
voor het sociaal domein verlagen,
zonder dat dit het huidig beleid
aantast en de zorg gegarandeerd

blijft. Als tweede hebben we de
lopende kosten doorgelicht, met
name die van de eigen organisatie.
Dit levert een besparing op van twee
ton.”
Daarnaast gaat de afvalstoffen
heffing dus omhoog. Volgens
Kuipers blijft Horst aan de Maas
desondanks wel onder het regionaal
gemiddelde. Ook wordt een aantal
projecten naar achteren geschoven,
zoals het zwembad en sporthal De
Berkel in Horst. “Het voorstel voor de
bouw van een nieuw bad naast het
Dendron College wordt momenteel
verder uitgewerkt, we verwachten

dit in het eerste kwartaal van
2020 aan te kunnen bieden aan de
gemeenteraad. We zorgen ervoor
dat het huidige zwembad aan de
geldende eisen blijft voldoen, maar
gaan geen grote investeringen
doen”, zegt Kuipers. Daarnaast
wordt het lage en hoge tarief van de
toeristenbelasting gelijk getrokken.
Kuipers: “Het hoge tarief wordt in
één keer verhoogd naar 1,55 euro
en blijft daar de komende jaren op
staan. Het lage tarief passen we
stapsgewijs aan.”
“Het was schrapen en schrappen”,
aldus Kuipers: “Het verhogen van

de afvalstoffenheffing is geen leuke
maatregel. Maar het zorgt er bijvoor
beeld wel voor dat we niet hoeven
in te teren op eigen middelen en dat
bijvoorbeeld de onroerendezaakbe
lasting (ozb) niet wordt verhoogd.”
De gemeenteraad bespreekt de
begroting in de vergadering van
dinsdag 12 november.

Het was schrapen
en schrappen

Tekst: Marieke Vullings
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‘Als ik win, is dat echt de kers op de taart’

Horstenaar in finale fotowedstrijd National Geographic
Een foto van Chris Coenders uit Horst is in de finale beland van de National Geographic-fotowedstrijd. De foto van Coenders is één van de vijftien
finalisten in de categorie dier. “Als ik win, is dat echt de kers op de taart.”

graphy genoemd. Als het kan gebou
wen en plekken waar je eigenlijk niet
mag komen. Ook heb ik al een paar
keer een georganiseerde fotoreis
gemaakt. Onder andere naar IJsland.
Een foto die ik daar heb gemaakt is
gepubliceerd in een boek van het
Wereld Natuurfonds.” De fotowedstrijd
van National Geographic zag hij voor
bij komen op Facebook. “Ik wilde eerst
een andere foto insturen, van een
adelaar. Maar die was te lang geleden
gemaakt.” Hij koos daarom voor een
foto van een flamingo, gemaakt in de
dierentuin in Overloon. “Ik wilde graag
een creatieve foto insturen. Als je hier
naar kijkt, zie je niet in één oogop
slag wat het is. Je moet er langer naar
kijken. Ik heb ook speciaal voor een
beeldvullende foto gekozen, zodat je
nergens door wordt afgeleid.”

Vakjury

De 51-jarige Coenders kocht in
2004 zijn eerste camera. “Ik was op
zoek naar een nieuwe hobby. Een
vriend van me fotografeert veel en
zodoende wist ik er wel het een
en ander van af.” De techniek van
het fotograferen leerde hij zichzelf,
door het bestuderen van boeken
en via internet. Coenders trekt er

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

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

bij voorkeur in zijn eentje op uit.
“Ik fotografeer het liefst natuur.
Dieren en landschappen. Als ik
planten fotografeer gebruik ik vaak
de macrolens, dan krijg je mooie
beelden. Dieren fotograaf ik het
liefst in hun natuurlijke omgeving,
maar ik ga ook wel eens naar de
dierentuin. Dan maak ik bij voorkeur

Ons Genoegen

Jonge vogels
doelwit
van diefstal
Jonge vogels blijken een
geliefd doelwit van diefstal te
zijn. Vogelvereniging Ons
Genoegen uit Horst zegt al
meerdere meldingen van
leden te hebben gekregen.
“Nu het broedseizoen ten einde
is en er volop jonge vogels links
en rechts in de volières zitten
neemt dit fenomeen weer toe”,
aldus een woordvoerder van
de vereniging. “Er is afgelopen
week bij iemand twee nachten
op rij een poging tot inbraak
gedaan en op een ander adres
zijn wel vogels weggehaald.”
Volgens de woordvoerder
gebeurt dit meestal ‘s nachts
tussen 00.00 en 05.00 uur.
Hij zegt dat er ook melding
is gemaakt bij de politie en
roept mensen op zelf ook de
politie in te seinen als er wordt
geconstateerd dat er vogels
zijn weggehaald of een poging
daartoe is ondernomen.

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

Twee nachten op
rij een poging tot
inbraak

portretten, zodat je niet wordt
afgeleid door tralies en zo. Mensen
zet ik bijna nooit op de foto. Die moet
je aansturen en dat vind ik lastig.
Een dier kun je niet aansturen en dat
zegt tenminste ook niet dat ze lelijk
op een foto staat”, zegt Coenders
lachend. Hij geeft aan dat hij de foto’s
altijd bewerkt met Photoshop. “Dat

vind ik leuk om te doen, dan haal je
nóg meer uit een foto.”

Urban photography
Hoewel Chris het liefste alleen op pad
gaat, trekt hij er soms ook met een
groep vrienden op uit. “We fotografe
ren dan voornamelijk oude, verlaten
gebouwen, ook wel urban photo

De foto van Coenders is één van de
vijftien finalisten in de categorie dier.
Een vakjury beoordeelt de inzendin
gen en ook het publiek kan stemmen
op haar favoriet. De uitslag wordt op
zondag 17 november bekendgemaakt.
De winnende foto’s worden gepubli
ceerd in het tijdschrift. “Ik ben erg
benieuwd en laat me gewoon ver
rassen. Maar als ik win, is dat echt de
kers op de taart.”
Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Jos Derks

Stikstofbesluit legt
honderd bouwplannen stil
In de gemeente Horst aan de Maas liggen volgens een voorzichtige schatting ongeveer honderd bouwplannen
stil vanwege het stikstofbesluit. Het aantal is moeilijk exact aan te geven, omdat het landelijke regels betreft.
De Raad van State verwees op 29 mei
de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS) naar de prullenbak. Vanwege dit
Stikstofbesluit lagen in heel Nederland
ongeveer alle vergunningaanvragen
stil. Alleen wie kan aantonen dat zijn
bouwplannen niet te veel stikstof uit
stoot, of wie de plannen kan aanpassen
zodat de stikstofuitstoot lager uitvalt,
kan nog bouwen.

Schatting
Het zijn landelijke regels, de
gemeente speelt hier geen rol in.
Horst aan de Maas heeft dan ook wei
nig zicht op de omvang van het aantal
knelgevallen in de gemeente, laat een
woordvoerder desgevraagd weten.
De schatting ligt op honderd bedrijven
die stilliggen vanwege het stikstof
besluit. Op de honderd procedures die
stilliggen, heeft de gemeente geen
enkele invloed, zegt de woordvoerder.
Vandaar dat ze niet in beeld heeft om
welk type bouwplannen of verbou
wingen het gaat en of het gaat om
particuliere aanvragen of bedrijven.
Wie bouw- of verbouwplannen heeft,
moet inzichtelijk maken welke gevol
gen deze hebben op natuurgebieden
voor wat betreft de stikstofuitstoot.

Regels
De PAS die in 2015 werd vastgesteld,

bood ruimte aan economische ontwik
kelingen die stikstofdepositie veroor
zaken op Natura 2000-gebieden zoals
de Groote Peel. Door rekening te hou
den met toekomstige ontwikkelingen,
die zouden leiden tot een depositieda
ling, kon een deel opnieuw toegekend
worden aan andere activiteiten, zoals
veehouderijen, wegen en industrieën.
Volgens de hoogste rechter voldoet
het PAS niet aan de Europese regels.
Nagenoeg elk nieuw initiatief werd
daarmee stilgelegd. Het gaat daarbij
niet alleen om uitbreidingen van vee
houderijen, industriële activiteiten en
infrastructurele projecten, maar ook

om woningbouwplannen.

Tijdelijk
De situatie is tijdelijk en gemeenten
gaan ervan uit dat het Rijk, samen met
de provincies, met een oplossing voor
deze situatie komt. De tijdelijke onze
kerheid duurt echter nog minimaal
tot juni 2020. Dan wordt een defini
tief en compleet advies verwacht van
de commissie Remkens, een advies
commissie aangesteld door Minister
Schouten van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV).
Tekst: Marc van der Sterren

Boeren naar Maastricht
Honderden boeren uit heel Limburg togen dinsdag 15 oktober met
hun tractor naar het provinciehuis in Maastricht omdat de provincie in het beleid nog verder gaat dan de landelijke overheidsrichtlijnen.
In een petitie laken de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en
het Limburgs Agrarisch Jongeren
Kontakt (LAJK) de beleidsbrief van
de provincies waarin zij de uit
voering van de landelijke regels
kenbaar maken. Provincies gaan bij

die uitvoering verder dan de plan
nen van de landelijke overheid.
Boeren vinden het onterecht dat
hun ruimte opnieuw wordt inge
perkt, terwijl juist zij sinds 1990 de
ammoniakuitstoot met 65 procent
hebben teruggebracht.
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‘Veilig op weg in jouw buurt’

Donderdag, vrijdag en zaterdagochtend

Bewoners Klassenweg in actie Verspreidingstijd
voor verkeersveiligheid
HALLO verruimd
Bewoners van de Klassenweg in Sevenum organiseerden op zaterdag 12 oktober in samenwerking met
gemeente Horst aan de Maas een actiemiddag in het kader van de verkeersveiligheid. De bewoners vinden
dat het er in hun straat niet altijd veilig aan toe gaat en voeren campagne onder het motto ‘Veilig op weg
in jouw buurt’.

Nieuwsblad HALLO heeft de verspreidingstijd verruimd. Vanaf deze
editie kan HALLO tot zaterdag 12.00 uur op de mat vallen. De verschijningsdatum blijft donderdag, maar door deze aanpassing
hebben bezorgers meer tijd om de krant te bezorgen. “Door deze
maatregel kunnen we garanderen dat we een écht huis-aan-huisblad
blijven”, aldus Eric van Kempen, uitgever van HALLO.

DO VR ZA
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Op de Klassenweg mag je 30 kilome
ter per uur rijden. De realiteit is echter
vaak anders: er wordt over het alge
meen vaak en veel te hard gereden
en volgens de bewoners van de straat
komt daarmee de veiligheid in het
nauw. “De bewoners raakten daarover
met elkaar in gesprek”, vertelt Martin
Rutten, die ook in de straat woont.
“Iedereen vindt het onveilig. Aan de
ene kant is er veel ontsluitingsverkeer
en rijden er veel vrachtwagens, maar
aan de andere kant wordt de weg ook
veel gebruikt door fietsers en voetgan
gers. Daar is de weg niet voor ingericht.
Het is een landelijke, smalle weg. Die
kan deze grote hoeveelheid verkeer
niet goed aan. Bovendien wordt er ook
nog vaak veel te hard gereden, omdat
mensen zich er niet bewust van zijn dat
je hier maar 30 mag rijden.”
Een aantal buurtbewoners besloot
met dit probleem naar de gemeente
te gaan en er werden verschillende
gesprekken gevoerd. Eén van de acties
die daaruit voortkwamen, is dat er
in samenwerking met de gemeente
een campagne op werd gezet.
De campagnehoudt in dat er een
maand lang opvallende borden naast
de weg staan, die de weggebrui
kers wijzen op de maximumsnelheid.
Ook liggen er tijdelijk verkeers
drempels en hebben verschillende
bewoners 30 km-stickers op hun afval

bakken geplakt. Een van de hoofdon
derdelen van de campagne is verder
een actiemiddag in de straat.
De actiemiddag is goedbezocht.
Tientallen buurtbewoners zijn samen
gekomen om ervaringen uit te wis
selen. Martin vertelt: “In de straat zit
bijvoorbeeld een kinderdagverblijf en
de begeleidster heeft wel eens mee
gemaakt dat ze aan de kant moest
springen voor auto’s die met 50, 60
of zelfs 70 kilometer per uur voorbij
komen.” Hij voegt toe: “Ongelukken
zijn er gelukkig nog niet gebeurd,
maar wel al te vaak bijna-ongelukken.
Met de campagne willen we voor
komen dat het een keer echt mis
gaat.” Behalve de buurtbewoners, zijn
er mensen van de gemeente en de
politie aanwezig. Ook is Veilig Verkeer
Nederland er met de ‘Remwegdemo’.
De bewoners leren tijdens deze
demonstratie afstanden en snel
heden inschatten. Daarnaast wordt
de remweg gemeten en de reactietijd
besproken. Op deze manier moeten
mensen zich bewuster worden van
hun gedrag in het verkeer.
Behalve de actiemiddag, worden er
binnenkort ook materiële maatregelen
genomen op de Klassenweg. Zo komt
er een drempel op de komgrens en
komt er binnen de bebouwde kom
extra openbare verlichting. Ook loopt
er een onderzoek naar het weren van

vrachtverkeer op de straat. Volgens
Ton Peeters van de gemeente, is het
echter het belangrijkst om het gedrag
te beïnvloeden. “En dat zit hem niet
in het leggen van een drempel, maar
in het er voor zorgen dat mensen de
gevaren inzien en de buurtbewoners
begrijpen. Dat willen we met deze
campagne bereiken.” De bewoners
van de Klassenstraat spelen dan ook
een sleutelrol in de campagne. Dat
vindt ook wethouder Eric Beurskens,
die net als wethouder Bob Vostermans
ook aanwezig is bij de actiemiddag.
“Veilig verkeer begint bij de inwoners
zelf. Betrokkenheid van de eigen buurt
maakt mensen bewuster van hun
gedrag. Op het moment dat mensen
elkaar aanspreken op hun gedrag,
werkt dat beter dan wanneer er door
een overheidsinstantie boetes worden
opgelegd”, aldus Beurskens.

Betrokkenheid van
de eigen buurt maakt
mensen bewuster van
hun gedrag

Tekst: Aniek van den Brandt
Beeld: Jos Derks

Tien nieuwe appartementen in Hegelsom
Op de voormalige locatie van de A-markt in het centrum van Hegelsom zijn plannen om tien nieuwe sociale
huurappartementen te bouwen. De ruwe schetsen daarvoor zijn al gemaakt.
De woning en de voormalige winkel
zullen verdwijnen uit het centrum van
Hegelsom. In plaats daarvan komen

er dus tien nieuwe appartementen.
De plannen zullen tijdens de openbare
dorpsplatformvergadering op dinsdag

22 oktober 2019 verder worden toe
gelicht.

Bezorgdienst Garçon regelt voor
Kempen Media, uitgever van de
drie HALLO-edities in Peel en Maas,
Horst aan de Maas en Venray, de
verspreiding van HALLO. De bezorg
dienst signaleerde de afgelopen
periode een toename van het aan
tal klachten. Een toename die met
name te wijten is aan het tekort
van bezorgers die steeds minder
tijd hebben om een route te lopen,
zo laat Garçon weten.

Scholieren
Het rondbrengen van de kranten
vindt voornamelijk plaats door
scholieren. Zij zijn vanwege hun
schoolrooster steeds later thuis,
waardoor ze maar beperkt tijd
hebben om te bezorgen. Wanneer
hun school- of sportrooster dan
ook nog eens verandert, zijn ze
vaak genoodzaakt om te stoppen.
“Doordat er nu naast de donder
dag ook op vrijdag en zaterdag
ochtend bezorgd kan worden,
blijft het voor bezorgers aantrek
kelijk om HALLO rond te brengen
en biedt het de mogelijkheid om
meerdere routes per week te ver
zorgen. Daarnaast gaan we ervan
uit dat het aantal bezorgers op

deze manier wordt uitgebreid”,
stelt Van Kempen.

Verschijningsdatum
Veel verandert er niet, stelt de direc
teur van Kempen Media. De ver
schijningsdatum blijft namelijk op
donderdag. “Op die dag is HALLO
altijd beschikbaar op één van de
ophaalpunten en online. Maar omdat
de bezorgers nu meer tijd krijgen
het nieuwsblad rond te brengen, kan
het soms iets langer duren voordat
HALLO op de mat ligt.”

Huis-aan-huisblad
Meerdere uitgevers hebben
problemen met de bezorging.
Zo maakte VIA Limburg, een uit
gave van Mediahuis Limburg,
onlangs bekend over te stap
pen naar een digitale uitgave.
“Wij geloven in een papieren
editie. Door deze maatregel kun
nen we garanderen dat we ook
écht een huis-aan-huisblad blijven.
Het is en blijft voor veel mensen
een belangrijke nieuwsvoorzie
ning”, zegt Van Kempen. Voor meer
informatie over het bezorgen van
HALLO en de ophaalpunten kijk
op www.garcon.nl
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Ózzen Hôf: oog voor elkaar in een woonhofje
Een groepje 50-plussers heeft het initiatief genomen om een woonhofje
te bouwen vlakbij het centrum van Horst. In dit woonhofje, dat eind 2021
klaar moet zijn, willen ze acht levensloopbestendige, duurzame woningen bouwen. Het belangrijkste in ‘Ózzen Hôf’: “Oog hebben voor elkaar,
zonder bemoeizuchtig te zijn.”
Het idee ontstond drie jaar geleden
al bij Huub van Berlo en Ien Meijers
en Jo en Henriëtte Gielen uit Horst.
“Ien heeft het idee jaren geleden al
opgepikt, toen ze op televisie een
programma over de plannen voor
een ‘Knarrenhofje’ in Zwolle zag”,
vertelt Huub. “Een aantal mensen
met verschillende leeftijden dat zou
gaan wonen in een hofje, maar meer
kreeg dan alleen een huis. Binnen het
hofje werd ook een beetje voor elkaar
gezorgd.” Ien voegt toe: “Dat idee
heeft me nooit losgelaten.” Een paar
jaar geleden begon er bij Huub en Ien
en hun buren Jo en Henriëtte wat te
borrelen. Bij beide stellen waren de
kinderen uit huis en begonnen de tuin
en de woning wat aan de grote kant
te worden. Ook wilden ze toch wel
in de buurt van hun huidige huizen,
die alle noodzakelijke voorzieningen
dichtbij hebben, blijven wonen.
“Toen ontstond het idee voor het
bouwen van een hofje in onze aan
elkaar grenzende tuinen”, vertelt
Huub. Al snel vonden ze medestanders
voor hun idee. Paul en Yvonne
Craenmehr uit Hegelsom en Guus
Tielen uit Veghel (oorspronkelijk uit
Sevenum) sloten zich bij het project
aan.

Hobbels
Bij gemeente Horst aan de Maas
kwamen ze in eerste instantie ech
ter van een koude kermis thuis.
Bestemmingsplanwijzigingen en ver
gunningsaanvragen bleken behoorlijke
hobbels op hun pad te zijn. Opgeven
wilde de groep niet zo maar, dus
ging ze in gesprek met de wethou

ders. “Wethouder Bob Vostermans
en voormalig wethouder Birgit op de
Laak waren allebei heel enthousiast.
Dit paste helemaal in hun visie.
Zij hebben zich er toen sterk voor
gemaakt om er als gemeente voor te
zorgen dat ons plan door kon gaan.”
Dit was voor de initiatiefnemers het
startsein om na te gaan denken over
de verdere invulling van hun ‘woon
hofje’. “We zijn op veel andere plek
ken gaan kijken en hebben daar
ideeën opgedaan”, vertelt Henriëtte.
Ien voegt toe: “Ook hebben we de
hulp ingeroepen van Kilimanjaro
Wonen. Zij ondersteunen ons in de
realisatie.”

Duurzaam
Inmiddels is het zeker dat er in het
woonhofje, dat de naam ‘Ózzen
Hôf’ heeft gekregen, acht woningen
komen, allemaal met een opper
vlakte van zo’n 100 vierkante meter.
Vier woningen zijn al bezet, voor de
andere vier moeten nog bewoners
worden gevonden. De woningen wor
den zowel duurzaam als levensloop
bestendig. Belangrijk is verder dat de
neuzen van de toekomstige bewo
ners dezelfde kant op staan. Ózzen
Hôf staat in het teken van oog voor
elkaar hebben. Guus, die alleenstaand
is: “Met het pensioen in zicht ga je
nadenken over je nieuwe levensfase.”
Vereenzaming kan dan op de loer lig
gen, maar daar wil de groep dan voor
waken. Henriëtte: “Actief blijven gaat
makkelijker met meer dan in je een
tje. In ons hofje hoef je er niet naar
op zoek, je creëert het zelf.” Dat komt
bijvoorbeeld tot uiting in de gemeen

schappelijke tuin die de bewoners
samen gaan onderhouden. Ook wordt
er een gemeenschappelijke ruimte bij
het hofje gebouwd. “Dat wordt een
soort huiskamer, een ontmoetings
ruimte voor de bewoners. Waar je
’s ochtends samen de krant kunt lezen,
of samen naar muziek kunt luiste
ren”, legt Paul uit. Henriëtte voegt toe:
“We hebben zelfs al plannen om er
workshops te gaan organiseren en er
samen te koken en te eten.” Ze bena
drukt: “Natuurlijk heb je als bewoner
wel de vrijheid om daar wel of niet
aan mee te doen, je wordt nergens
toe verplicht.”

Sociocratisch
Het woonhofje wordt gerealiseerd

binnen een Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO), waarin
de bewoners het heft veelal in eigen
handen hebben. Om dat goed te laten
verlopen, wordt op een sociocrati
sche manier gewerkt aan Ózzen Hôf.
“Dat betekent dat we het allemaal
eens moeten zijn met de beslissingen
die worden genomen”, legt Henriëtte
uit. “We zorgen dat iedereen zich in
een besluit kan vinden.” Dat heeft een
groot voordeel, vinden de initiatiefne
mers: “Nog voor we er wonen zijn we
als bewoners al heel veel met elkaar
in gesprek. Daardoor leren we elkaar
al heel goed kennen”. Paul benadrukt:
“Dat wil niet zeggen dat je geen eigen
keuzes kunt maken.”
Bij gemeenschappelijke beslissingen

gaat het bijvoorbeeld om de buiten
kant van het woonhofje. Hoe ieder
een zijn eigen huis inricht, mag hij zelf
weten.” Toch komt ook hier het belang
van het collectief weer naar voren.
Ien: “Wonen in Ózzen Hôf is meer dan
wonen alleen, letterlijk en figuurlijk.
Je kiest ook voor het sociale stukje.”
Op maandag 28 oktober organiseren
de initiatiefnemers van Ózzen Hôf een
informatieavond, waarin ze meer uit
leg geven over hun plannen. De avond
vindt plaats om 20.00 uur in basis
school De Twister in Horst. Aanmelden
kan via ozzenhof@gmail.com

Tekst: Aniek van den Brandt

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

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

Terug in de tijd
De bezoekers van Donker Horst waanden zich zondag 13, maandag 14 en dinsdag 15 oktober voor even
honderden jaar terug in de tijd. Zo’n driehonderd figuranten deden het Horst van toen herleven. Kleding
werd gewassen, een uitvaart nagebootst en een gezin stortte zich op het avondmaal. Het is slechts een
kleine greep uit wat er allemaal te zien was. De duizenden kaarsen, lichten, het rijkelijk vlammende vuur
én het feit dat zo goed als alle ondernemers en omwonende zich aan het verzoek alle lichten te doven
hadden gehouden, zorgden voor een sfeervolle ambiance. / Beeld: Jos Derks
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‘Jeugd heeft ander beeld van drugsgebruik dan
werkelijkheid’
Dealen op het schoolplein, jeugd die op straat wordt aangesproken of ze een pilletje wil: leerlingen van het
Dendron College in Horst schetsten een verontrustend beeld dinsdag 8 oktober in het gemeentehuis tijdens
de jongerenraadsvergadering. Dat vinden onder andere ook de ouderraad van het school en Synthese.
Al zet die laatste ook wat kanttekeningen bij de verhalen.
José Versleijen, woordvoerder van
de ouderraad is bekend met het
drugsprobleem, laat zij desgevraagd
weten. “Uit navraag bij onze eigen
kinderen, die geen drugs gebruiken,
blijkt dat de meeste wel bekend zijn
met een wiet-geur die regelmatig
bij de rotonde bij de fietsenstalling
hangt”, zegt ze. “Ook zijn zij bekend
met de plek waar gebruikt en gedeald
wordt, namelijk het schuurtje bij de
moestuintjes. Het onderwerp drugs
komt regelmatig op de agenda van
de ouderraad en onze zorg wordt
daar ook zeer serieus genomen door
de directie van de school.” De ouder
raad gaat er vanuit dat school de
juiste stappen onderneemt. “Maar ze
kan het ook niet dichttimmeren. De
jeugd is sluw genoeg om dit stie
kem en net buiten bereik van docen
ten te doen. School kan dit ook niet
alleen oplossen, ze heeft daar de
samenwerking met ouders bij nodig.
Maar goed”, voegt ze daaraan toe,
“ook ouders zijn misschien niet altijd
op de hoogte.” Ze vindt die samen
werking, aangevuld met professio
nals als de politie en instanties zoals
Synthese, erg belangrijk. “Vaak, niet
altijd, zijn het jongeren die al bekend
zijn. Zoals leerlingen die speciale aan
dacht nodig hebben. Daarmee willen
we het drugsgebruik niet goedpra
ten, maar dan zijn de jongeren wel al
bekend bij zorginstellingen en is stop

pen met drugs slechts een kwestie
van tijd.”

Populariteit
Volgens jongerenwerker Wim Lange
zijn de signalen zorgwekkend, maar
gebruikt het allergrootste deel van
de jongeren geen drugs (op school).
“Populariteit van middelen is al jaren
hetzelfde. Het is belangrijk om dat
ook te blijven benoemen. Vooral
voor de beeldvorming bij jongeren,
zij hebben een ander beeld van de
werkelijkheid en daarom denken
ze dat veel meer jongeren experi
menteren met drugs dan werkelijk
het geval is.” Volgens Lange wordt
door jongeren alcohol het meeste
gebruikt, gevolgd door cannabis en
xtc. “De Nationale Drugs Monitor uit
2018 stelt dat het xtc-gebruik onder
scholieren daalt, echter denken veel
jongeren dat steeds meer scholieren
zijn gaan gebruiken.”

Taboe
Over het algemeen is de jeugd
terughoudend als het gaat over
drugsgebruik. Tijdens de jongeren
raadsvergadering riep de Dendronjeugd de gemeente op het probleem
serieus te nemen. Synthese juicht
deze oproep dan ook toe. Wim Lange:
“Omdat het gebruik, bezit, en hande
len in drugs bij wet verboden is, rust
er een taboe op het bespreken van

het gebruik. Daar komt bij dat jonge
ren geen zin hebben in gedoe als ze
er eerlijk over vertellen. Dit maakt
dat het niet zomaar een onderwerp is
waar jongeren over willen vertellen.”

Signaal
Ook burgemeester Ryan Palmen is
blij met de oproep van de leerlin
gen. “Ik vind het mooi dat het thema
door jongeren zelf naar voren wordt
gebracht en hun oproep om hier
over met jongeren beleid te maken
in plaats van voor jongeren omarm ik
graag”, laat hij in een reactie weten.
Hij heeft de leerlingen inmiddels toe
gezegd met hen in gesprek te gaan.
“Het gesprek zal gaan over wat we
samen kunnen doen om het thema
goed te adresseren bij jongeren en
over het geven van goede voorlich
ting. Ook werkende preventieacties
zullen aan de orde komen. De GGD
doet regelmatig onderzoek en in het
voorjaar van 2020 ontvangen we
nieuwe cijfers.” Het thema staat op
de agenda van een werkgroep, waar
naast de gemeente onder andere ook
politie en Synthese van uit maken.
Wim Lange: “Het signaal zoals dat nu
binnen is gekomen, zullen we verder
moeten onderzoeken en gezamen
lijk met onze ketenpartners moeten
oppakken. Dit bespreken we in de
werkgroep alcohol en drugspreventie
en dan gaan we bekijken hoe en met

Documentaire over Sevenumse
OLS-winnaars
De kerk in Sevenum staat zaterdag 19 oktober in het teken van de première van de documentaire ‘De Zes van
Zaerum’. Filmmaker Ruud Lenssen uit Horst en cameraman Ruud Geuijen uit Roggel hebben het zestal, dat
namens Sevenum het OLS won in 2018, de afgelopen tien maanden gevolgd. “De film laat vooral zien wat voor
impact het verenigingsleven heeft op mensen”, vertelt Lenssen.

Rugzakje
Lenssen en cameraman Geuijen voel
den er wel iets voor. “Het zijn stuk
voor stuk bijzondere, mooie mensen.

Wat vooral opviel is de behoefte aan
een vereniging. Het schuttersleven
zit zo diep bij hen, dat is prachtig om
te zien. Monique verwoordt het in de
film: ‘We hebben allemaal een rug
zakje, maar samen staan we sterk’.
De vereniging geeft de schutters
veel kracht. Dat hebben we gepro
beerd mooi in beeld te brengen”,
aldus Lenssen.
Monique vertelt in de film over haar
moeilijke jeugd waarin haar ouders
scheidden en ze een laag zelfbeeld
had. “De vereniging heeft haar kracht
en zelfvertrouwen gegeven”, zegt
Lenssen. Ook de 60-jarige Hay komt
met zijn humor prominent naar voren.
“Hay is een echte clubman. De scenes
waar hij met zijn humor over het
schuttersleven praat, vind ik schitte
rend”, vertelt Lenssen. Geuijens favo
riete scene komt één dag voordat het
schuttersfeest naar Sevenum kwam.
“Dan vindt altijd een mis plaats in de
kerk. De emotie spatte daar van de

Uit onderzoek van TipHorstaandeMaas blijkt dat 67 procent van de inwo
ners van Horst aan de Maas zich zorgen maakt om het drugsgebruik
onder de jeugd. Zij is dan ook blij dat er aandacht voor komt, al vraagt
een deel zich ook af waarom nu pas. “Ik vind het bizar dat de gemeente
zich er nu pas druk over gaat maken”, reageert een respondent. “Dit is
een probleem dat er al jaren is in Horst. Alles wordt maar gedoogd.
De uitgaande jeugd kan hier aan alle soorten drugs komen en ze hoeven
daar echt niet veel moeite voor te doen. Omdat zoveel jeugd drugs
gebruikt, vindt ze het normaal.” Als het aan de inwoners ligt komt er een
strengere handhaving op het gebruik van drugs. Ook moeten de scho
lieren beter worden voorgelicht net als de ouders. “Goede voorlichting
aan ouders is belangrijk, zodat ze ook met de kids in gesprek kunnen.
Niet alles is meteen slecht, ga er verantwoord mee om. Op dit moment
gaan bij alle ouders de alarmbellen rinkelen als ze horen dat hun kind
drugs gebruikt, met als gevolg dat de kids hier zeker niet open over zijn
richting ouders. Begrip voor elkaar hebben kan alleen maar als je de
materie begrijpt en daar schort het vooral bij de ouders aan.”

welke partners we dit oppakken.” Een
woordvoerder van de politie vult aan:
“Het is bekend dat er zorgen zijn en
wij roepen mensen vooral op dat als
ze signalen hebben, dit te delen met
ons. Want als er echt een probleem
is, zullen we daar iets mee moeten

doen maar daarvoor is wel informatie
nodig.”
Het Dendron College was niet bereik
baar voor commentaar.
Tekst: Jeanine Hendriks en
Marieke Vullings

De huidige directeur verlaat eind 2019 vanwege
zijn leeftijd Stichting Openluchtmuseum de Locht.
Daarom is het stichtingsbestuur op zoek naar een

‘De Zes van Zaerum’

De film zoomt in op de zes unieke
karakters van de leden van de schut
terij. Het gaat dus niet zozeer over de
organisatie van het OLS in Sevenum
dit jaar. “Die vormt het decor”, vertelt
Lenssen. Monique, lid van het zes
tal, vertelt in de film dat de schutterij
lang een bijzonder imago heeft gehad.
Het werd wel eens geassocieerd met
een ‘zuipclub’, vertelt ze in de film.
De winst van het OLS in 2018 heeft de
mening over de schutters bijgesteld.
Filmmaker Lenssen en cameraman
Geuijen werden door Sevenummers
Tren van Enckevort, bekend van
Rowwen Hèze, en Pieter-Nic van den
Beuken, actief met cultureel project
bureau Witgoed, benaderd met de
vraag of het maken van een film inte
ressant zou zijn.

Horst aan de Maas
maakt zich zorgen

MUSEUMDIRECTEUR (0,4) én een
ECONOMISCH DIRECTEUR (0,4)
Openluchtmuseum de Locht is een organisatie met
250 vrijwilligers. Voor het museum zijn de vrijwilligers
van levensbelang, zij vormen het hart van de organisatie.
Ook de directiefuncties worden vervuld op basis van vrijwilligheid.
Een uitgebreide functiebeschrijving vindt u op
www.delocht.nl > Over ons > Vacatures

gezichten af. Die beelden zijn goud
waard”, zegt Geuijen.

Voor meer informatie:
dhr. Jan Hulsen (voorzitter), privé tel. 06 53 18 36 14.

Kerk

Sollicitaties kunt u sturen aan:
dhr. Henk Steenbekkers (secretaris)
Gussekuulke 5, 5962 BC Melderslo
of per mail aan henk.steenbekkers@gmail.com.

Lenssen en Geuijen, die zo’n 25 draai
dagen hebben gehad, zijn tijdens
het filmen onderdeel van de groep
geworden. “We waren écht met acht.
Dat zorgde ervoor dat ze allemaal
openhartig waren en dat er in goede
sfeer gefilmd werd”, zegt Lenssen.
‘De Zes van Zaerum’ is zaterdagavond
19 oktober voor het eerst op het witte
doek te zien in de kerk van Sevenum.
“Bijzonder, want de schutterij is vanuit
historisch perspectief nauw verbonden
met de kerk”, zegt Geuijen. De pre
mière is uitsluitend voor vrijwilligers
van de vereniging. Maandag 21 okto
ber, dinsdag 22 oktober en woensdag
23 oktober is de film om 19.00 uur te
zien bij DOK6 in Panningen.

Tekst: Robert Hesen

De sluitingsdatum is 7 november 2019.
Broekhuizerdijk 16d Melderslo | www.delocht.nl

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Ós Moe wilde nog lang niet weg,
ze wilde er nog altijd voor ons zijn.

Stina Beerkens-Custers
echtgenote van

Met veel verdriet, maar met mooie herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
ôzze geweldige pap en trotse opa

Wiel Horstermans
echtgenoot van

Christien Horstermans - van Enckevort
Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar.
Ingrid en Bart
Britt en Pasha
Thijs
Nicole en Geert
Daan
Stan
Maud
Familie Horstermans
Familie Van Enckevort
Meerlo, 12 oktober 2019
Beatrixstraat 33, 5864 AG Meerlo
Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van Wiel op
vrijdag 18 oktober om 14.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
In plaats van bloemen liever een gift voor Stichting CliniClowns.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in het crematorium.

Meerlo, 11-03-1926

Etten-Leur, 10-10-2019

Hegelsom,
Prinsenbeek,
Kramsk,
Steenbergen,
Boxtel,

Jan † en Gerd
Ria en Jan
Mathieu en Grazyna
Pierre en Anja
José en Jos

Klein- en achterkleinkinderen

Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerde medewerker en collega.
Wij wensen Christien, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

Correspondentieadres:
Hoge Weide 29
4841 RG Prinsenbeek
Wij zijn voor het laatst met Moe samen geweest
op 15 oktober in de H. Lambertuskerk te Horst,
waarna wij haar bij Pap te ruste hebben gelegd
op de r.-k. begraafplaats.

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

Wat was je sterk en arbeidzaam
Wat heb jijWat
voor
allen
wasons
je sterk
en klaargestaan
arbeidzaam
Wat heb
jij voor
allenleven
klaargestaan
Flink
was
jij, jeons
hele
Flink was jij, je hele leven
Moedig Moedig
ben jeben
totjehet
laatst gebleven
tot het laatst gebleven
Flink wil
je
nu
ook
dat
wijwij
zullen
Flink wil je nu ook dat
zullenzijn
zijn
Maar
afscheid
van
jou
nemen
doet
ons zo’n
Maar afscheid van jou nemen doet ons
zo’npijn
pijn

Guus Koster

Guus Koster
!

echtgenoot van

Tonny Koster-Verhaegh
echtgenoot van

America, 1 januari 1933

Venlo, 8 oktober 2019

Tonny Koster-Verhaegh

Milou
Horst, Govert en Mirjam Koster-Weijs
Manon, Koen

Horst, Tonny Koster-Verhaegh
America, Mieke
en2,Rien
Valkplein
5961 van
VK Herpen-Koster
Horst
Milou
Wij zijn voor het laatst
met ôzze
Pap enen
Opa
samen geweest
op woensdag 16 oktober jl. in
Horst,
Govert
Mirjam
Koster-Weijs
Crematorium Boschhuizen te Oostrum-Venray.
Manon, Koen
Een speciaal woord van dank gaat uit naar het team van Proteion
en de longafdeling van VieCuri MC Venlo.

Valkplein 2, 5961 VK Horst

Te huur bedrijfsruimte als werkplaats
of opslag 200m, bestemming
industrie. Tel. 06 33 83 74 87.

Atelier De Stal
Kinderkunst vanaf 23 oktober.
Info www.atelier-destal.nl

Te koop mooi gelegen vrijstaand
chalet in Velden. Meer info bel
06 81 99 56 17.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

www.hulpaanhuislimburg.nl
zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en
meld u aan of bel 077 467 01 00.

Appels zelf plukken (Elstar, Boskoop),
€ 0,50 per kg. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo
tel. 06 53 13 01 32.

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

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

Te huur: opslag inboedel, huisraad,
archiefruimte bedrijven.
Vochtvrij, vorstvrij & vertrouwd.
Bezoek op afspraak 06 29 50 73 72.

Hooi, stro, strooisels en/of diervoeders
“Maisboerke” bellen. Zaterdags
geopend, Molenstraat 16a Swolgen.
Tel. 06 22 42 61 50 of 06 53 12 13 17
buiten de openingstijden bellen.

Bewust Begeleiden, cursus voor
ouders. 8 avonden over opvoeden, communiceren, gevoel en (hoog)gevoeligheid. Kijk op www.xtra4people.nl

Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16/06 28 83 92 29.

w w w. b o b n o t e n . n l

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

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

Wij zijn voor het laatst met ôzze Pap en Opa samen geweest
op woensdag 16 oktober jl. in Crematorium Boschhuizen
te Oostrum-Venray.
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

Tel. 077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Familie Tijssen en medewerkers

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Yvonne Vos
Dag én nacht bereikbaar!

Horst, Tonny Koster-Verhaegh

Wiel Horstermans

uit vaar t verzorging

Met liefde en passie

America, 1 januari 1933
Venlo, 8 oktober 2019
America, Mieke en Rien van Herpen-Koster
Met grote verslagenheid en verdriet hebben wij
kennisgenomen van het overlijden van

Te koop: voederbieten.
Hand gerooid.
Tel. 06 23 76 54 77.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Sraar Beerkens †
De strijd is gestreden
Met telkens nieuwe moed
Verbazingwekkend krachtig
’t Is op, zo is het goed

Hortensia’s (limelight, annabelle,
magical enz.) Rhodo e.a. heesters (op
stam), grassen, ilex (buxusvervangers)
e.a. planten. Open za. 9.30-16.30
uur. Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree, 06 40 32 71 08.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het team van Proteion
en de longafdeling van VieCuri MC Venlo.

Een warmer en mooier afscheid van ôs mam en oma

Bertha van Helden - Simons
hadden we ons niet kunnen wensen.
We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven.
Met een glimlach denken we aan haar terug
en gaan onze weg zoals zij het had gewild.

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

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Dag en nacht bereikbaar

17 oktober 2019
Mariet en Peter Crienen - van Helden
Henny en Theo Wismans - van Helden
oma Bertha’s klein- en achterkleinkinderen

Soc. weerbaarheidstraining voor
je kind (8-12jr). Nog 2 plaatsen.
Werken aan zelfvertrouwen en
weerbaarheid. Start 30 okt in Horst.
Info: zelfverzekerdkind.nl

Trap bekleden incl. tapijt €350,00.
Laminaatvloer €26,50 m2 incl. leggen.
Raambekleding 10% korting mnd okt.
06 16 37 45 14 gratis prijsopgave.
Woningstoffeerderij vd Broek.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl


Geboren

Mason

10 oktober 2019
Zoon van
Dave en Lisette Linssen
Broertje van Jax en Zazoe
Pr. Irenestraat 59
5961 CP Horst

1710 \ enzo

07

Geplukt

Hans-Peter Uebelgünn Sevenum
Als kind al was hij het liefst buiten. Zat hij niet op school, dan was hij of aan het voetballen, of in de natuur. Als jeugdtrainer bij Sparta ’18 en
bestuurslid van vogelwerkgroep ’t Hökske, spelen deze twee zaken nog steeds een grote rol in zijn leven. Behalve dat, heeft hij ook nog een gezin
dat hem erg dierbaar is. Deze week wordt Hans-Peter Uebelgünn (50) uit Sevenum geplukt.


Geboren

Lucy

9 oktober 2019
Dochter van
Pieter en Marijn
Ermers-Selen
Dr. Lemmenstraat 7
5964 AM Meterik


Geboare

Sep

8 oktober 2019
Zoêntje van
Pieter en Inge
Rijs-van de Munckhof
Brúrke van Joes
Vossenheuvel 15
5966 RG America

Geboren

Jazzlynn
8 oktober 2019
Dochter van Lynn Cuppen
en Anthony Teeuwen
Zusje van Evelynn
Kerkstraat 38
5871 AS Broekhuizenvorst

Hans-Peter werd geboren in Horst,
maar groeide op in Sevenum
samen met zijn zus. Al jong raakte
hij gefascineerd door roofvogels.
“Ik weet nog dat ik voor het eerst
een rode wouw zag, toen ik een
jaar of 8 was. Ik liep van school
naar huis en opeens vloog hij
over”, vertelt hij. In eerste instan
tie ontwikkelde die interesse nog
niet heel veel verder. Hans-Peter
maakte zijn school af en ging aan

het werk. “Als machinebankwerker,
bij Dinnissen, waar ik nog steeds goed
op mijn plaats zit”, zegt hij. In die tijd
werd zijn interesse voor de natuur ook
weer aangewakkerd. De oorzaak: een
briefje bij de Jumbo. “Henk Maessen,
inmiddels overleden, stelde in dat
briefje de vraag of er mensen waren
die er interesse in hadden om samen
met hem de natuur in te gaan.” Dat
had Hans-Peter wel en inmiddels zit
hij als het even kan ieder weekend in

Puzzel

Sudoku
Toine en Rikie
Theunissen-Gooren
50 jaar getrouwd!
Proficiat!
Metgezel (betaald) gezocht voor
man (82, rolstoel, zorginstelling
Horst). 1x per week 2u (wandelen,
praten, boodschap). 06 41 23 77 22.
Laurier 100-150-180 cm. v.a. € 5,00,
Taxus 80-100-120 cm. v.a. € 5.50
Vooraf bestellen via 06 40 32 71 08.
Line dance. Nieuwsgierig! Kom kijken
en dans mee. Elke dinsdagavond van
8 - 10 uur, in het gemeenschapshuis
‘de Wis’ te Castenray.

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Sociale aspect
Vogels zijn dieren waar Hans-Peter
zich nog net een beetje extra voor
interesseert. In 1995 was hij dan ook
één van de oprichters van vogelwerk
groep ’t Hökske. Als bestuurslid is hij
nog altijd erg actief. “We tellen vogels,
plaatsen en controleren nestkas
ten en geven cursussen”, vertelt hij.
“Volgend jaar bestaat de club 25 jaar.
Daarvoor zit ik ook in de jubileum
commissie, waarmee we onder andere
als doel hebben om meer mensen bij
de vereniging te betrekken. Zo gaan
we lezingen en activiteiten organise
ren en worden er weer verschillende
cursussen gegeven.” Volgens HansPeter is bovendien ook het sociale
aspect van de vereniging heel belang
rijk. “Ieder jaar gaan we een week
endje weg met de club en hebben
we de jaarlijkse barbecue”, lacht hij.
“Ook dat is altijd leuk.”

Oplossing vorige week:
9

8

de Peel, het liefst met zijn camera om
bijzondere momenten vast te leggen.
“De natuur biedt rust, maar zit ook vol
verrassingen.”

Lol hebben
Behalve de natuur en vogels heeft
Hans-Peter nog een andere passie:
voetbal. Ook dat zit er al van jongs af
aan in. “Als kind heb ik altijd gevoet
bald, maar daar ben ik inmiddels
mee gestopt. Wel ben ik jeugdtrai
ner, momenteel van Sparta JO13-3.”
Met het trainen van de Sevenumse

voetbaljeugd begon hij al eind
jaren ’80. “Ik ben er tussendoor even
uit geweest, maar sinds mijn eigen
zoons ook voetballen ben ik weer
begonnen”, vertelt hij. “Ik vind het
mooi om die jongens beter te laten
voetballen, maar het belangrijkste is
vooral dat ze lol hebben.” Naast het
zelf trainen van de Sparta-jeugd, is
Hans-Peter ook al jaren groot PSV-fan.
Hij volgt alle wedstrijden en af en toe
bezoekt hij er ook een. “Dat is altijd
weer een leuk uitje.”
Tussenkop: Noorwegen en Amerika
Een andere rode draad in Hans-Peters
leven, is zijn gezin. “Mijn vrouw
Susan en ik hebben elkaar in 1997
leren kennen. Dat kwam eigenlijk
een beetje door mijn zus, Susan was
een collega van haar.” Toen HansPeter jarig was, grapte Susan tegen
zijn zus dat ze hem proficiat moest
wensen van haar. Dat wekte met
een zijn interesse en een paar weken
later, tijdens de kermis, sloeg de vonk
over. Inmiddels is het stel al achttien
jaar getrouwd en hebben ze samen
twee zoons. In de toekomst zou HansPeter graag nog mooie reizen willen
maken met zijn gezin. “Noorwegen
en Amerika staan bijvoorbeeld nog
op het lijstje”, zegt hij. “Maar behalve
meer reizen heb ik eigenlijk niet heel
veel meer te wensen.”

Tekst: Aniek van den Brandt
Beeld: Jos Derks
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St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Astma, fijnstof, Stukbeemden en Afslag10
Een bewoner uit de wijk Stukbeemden in Horst klaagde dat hij bij ongeveer zuidenwind meer last van astma had dan bij andere windrichtingen. Kon dat van grote varkenshouderijen ten zuiden van hem komen die hij dan ook rook?

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

BEKRO Horst

Kan. Verkeer, kolencentrales
en bruinkoolcentrales kan ook.
Dat kunnen alleen metingen
uitwijzen. Hoge concentraties in
Stukbeemden zijn niet onlogisch.
Zeker ook bij Afslag10, waar
een drukke provinciale weg en
de rijksweg elkaar kruisen met
optrekkend en afremmend verkeer
op de afslag en opritten. Juist
dan stoten auto’s veel fijnstof en
stikstofoxiden uit. Een reden temeer
om het Afslag10-project minder
geschikt te beoordelen voor grote
sportinspanningen. Eerst stond
dit ook bij bedreigingen van het
project, later werd dat schielijk

weggelaten. Bomen langs de
weg kunnen misschien een klein
beetje stof afvangen (geen NOx)
maar zorgen ook dat de lucht
nauwelijks verdund wordt. Dat helpt
dus niet. Op Hoogheide staat een
fijnstofmeetstation. Een station waar
in de raad en al helemaal in het
college nauwelijks belangstelling
voor was, de wethouder inhoudelijk
niet op de hoogte was en meende
dat de raad had besloten het
meetstation te plaatsen. Kortom,
een meetplek die niets interessants
zal opleveren en alleen geld kost.
Een meetstation dus dat op een
andere plek wel nuttige informatie

zou kunnen verschaffen. Plaats
dit meetstation bij Afslag10 en
Stukbeemden om zinnige gegevens
te verzamelen rondom de A73.
Dan kan het college ook echt haar
zorg voor de inwoners laten zien.
En (deel)oplossingen zijn ook
voorhanden. Snelheid op de A73 ter
hoogte van Horst terug naar 80-100
kilometer per uur, snelheid op de
op en afrit op de hellende stukken
maximaal 50 kilometer per uur,
de snelheid op de Tienrayseweg
terug naar 60 kilometer per uur
(die weg is niet geschikt voor
hogere snelheden). Dat dient
vele doelen, zoals CO2-besparing,

bepalen van fijnstof, stikstofoxideuitstoot, lawaai en terugbrengen
van de verkeersintensiteit op de
Tienrayseweg en daarmee een
verhoging van de verkeersveiligheid.
Grootste struikelblok voor het
verplaatsen van het meetstation
zal zijn dat iemand zijn nek uit
moet steken. En het risico bestaat
dat niemand zich dan meer kan
verschuilen achter onwetendheid
en er actie moet komen. Wordt dus
afwachten.

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

Ingezonden brief

Wat een verstand
In de discussie over stikstof, u weet wel, de stikstofverbindingen NH3 en NOx, schrijft Statenlid Rudy Tegels het volgende: “Laten we vooropstellen dat stikstof een onschuldig gas is, de lucht die we inademen bestaat namelijk voor 7 procent uit stikstof. Van belang is dat we de discussie blijven voeren op basis van feitelijkheden.”
Afgezien van het feit dat dit in
de discussie rondom de stikstof
uitstoot een onzinopmerking
is, is hij ook volkomen onjuist.

78 procent in de lucht is prima,
maar bij 90 procent ga je langzaam
dood en bij 100 procent in drie
ademteugen. Laten we hopen dat

hij geen boeren adviseert, want
dan wordt het een droeve zaak.
Zo komen we aan desinformatie
en onzindiscussies. Het bekt goed

maar slaat nergens op.
Geert Ambrosius,
Achter de Smaalbrug Horst

Installatietechniek

Ingezonden brief

Boeren op oorlogspad
www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
n Aanleg rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

diverse
soorten
buxusvervangers
vanaf

Boze boeren zijn in hun trekkers, hun centuriontanks, 200 miljoen geleend kapitaal van de Rabobank, op oorlogspad. Henk Bleker:
“Veel indrukwekkender dan een jongeman met paardenstaart op een bakfiets”. Dat is waar, niet alleen indrukwekkend, veeleer angst
aanjagend en op zijn minst heel intimiderend.
Het CDA heeft een traditie bij het
verdedigen van het boerenbelang.
Het CDA speelt ook nu een cru
ciale rol bij de toekomst van de
veehouderij. Het CDA Horst aan de
Maas doet daar driftig aan mee.
Alex Janssen schrijft over de mooie
berichten uit het boerenprotest in
Den Haag: “Waar boeren schouder
aan schouder met en zonder trekkers
hun onvrede kenbaar maken”. Graag
wil hij met zijn kiezers en de boeren
de toekomst in met de slogan “#lek
ker eten voor iedereen”.

Rudy Tegels wil alleen discussie
blijven voeren op basis van feite
lijkheden en niet op berekeningen
door computermodellen in plaats
van echte metingen. Onderzoek van
Wageningen Environmental Research
stelde vast dat het uitkopen van boe
ren bij kwetsbare natuurgebieden
niet genoeg is om de stikstofuitstoot
te beperken. Nog meer landelijke
maatregelen in de veehouderij zijn
nodig. Nederland stelt inderdaad
strengere eisen aan natuurbescher
ming dan andere landen. Het CDA

heeft die eisen zelf in Brussel inge
bracht. Henk Bleker, toenmalig
staatssecretaris en prominent CDA‘er,
nu aanwezig op het Malieveld, zegt
“We hebben ons ontzettend vergist”.
Ger Koopmans en Diederik Samsom
hebben de constructie PAS ontwor
pen. Door de Raad van State is die nu
onderuit gehaald. Boeren zijn woest,
de bouwsector is woest. Volgens
Rudy Tegels moeten we nog naar de
uitstoot van onszelf kijken. Door het
RIVM is die geboekt voor 6.5 procent
van de totale stikstofneerslag, even

hoog als het verkeer. Moeten we
onze adem ook gaan inhouden?
Het Wageningense onderzoek geeft
de gebieden weer waar meer stik
stofneerslag is dan de samenstelling
van de natuur in het gebied aankan.
In onze regio: Maasduinen 44,1 pro
cent Boschhuizerbergen 50,1 procent;
Deurnsche Peel en Maria Peel 69,6
procent en de Grote Peel 62,9 pro
cent. Ook het CDA Horst aan de Maas
kan de urgentie niet wegmoffelen.
Henk Steenbekkers, Melderslo

€ 0,59
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In een coalitie is het geven en nemen
www.plantencentrumvandenbeuken.nl

WIL JE OOK

JOUW MENING
GEVEN OVER WAT
ER SPEELT IN ONZE
GEMEENTE?
MELD JE DAN NU AAN!

WWW.TIPHORSTAANDEMAAS.NL

In een coalitie is het geven en nemen, zo begon de colomn van Jos Gubbels vorige week over de prestaties van D66+GroenLinks de afgelopen
tijd. De partij die ‘het zwembad moet blijven’ tot kernpunt van de afgelopen verkiezingen had gemaakt.
Dit kernpunt, wat tussen de 20 en
30 miljoen zal gaan kosten, werd
tijdens de coalitieonderhandelin
gen snel ingeleverd om in de coalitie
plaats te mogen nemen. Je zou dus
denken dat als je het kernpunt van je
verkiezingen inlevert, dat hier heel
veel voor wordt teruggegeven. Niets
is echter minder waar, want in het
hele stuk komt niets voor wat ook

maar een deel van de geschatte kos
ten voor verplaatsing van het zwem
bad kan rechtvaardigen.
Verder wordt gesproken over ver
plaatsing, alsof de gebouwen wor
den opgepakt en ergens anders
worden neergezet, terwijl er massaal
wordt afgebroken en ergens anders
hetzelfde weer nieuw word neerge
zet. Vergeten wordt dat de infrastruc

tuur rondom de verplaatsing ook nog
eens ettelijke miljoenen zal kosten,
en dat alleen maar om het presti
gieuze project Afslag 10 gestalte te
kunnen geven.
Ik vraag mij af of de inwoners van
Horst aan de Maas deze onnodige
en geldverslindende vervanging wel
willen. Ooit al eens afgevraagd hoe
goed dit is voor het milieu en wat

een kapitaalvernietiging hier plaats
vindt? Jammer dat dit allemaal over
boord wordt gegooid om een plaats
in de coalitie te krijgen. Je kunt hier
dus met een gerust hart spreken van
kiezersbedrog.

L. Linssen
Pr. Marijkestraat Horst

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.
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Stikstofregels gaan nog niet ver
genoeg
In de gemeente Horst aan de Maas liggen volgens een voorzichtige schatting ongeveer honderd bouwplannen stil vanwege het stikstofbesluit.
De Raad van State verwees op 29 mei de Pro
grammatische Aanpak Stikstof (PAS) naar de
prullenbak. Vanwege dit Stikstofbesluit lagen in
heel Nederland ongeveer alle vergunningaanvra
gen stil. Alleen wie kan aantonen dat zijn bouw
plannen niet te veel stikstof uitstoot, of wie de
plannen kan aanpassen zodat de stikstofuitstoot
lager uitvalt, kan nog bouwen. Het PAS maakt

uitbreiding van bedrijven die stikstof uitstoten in
kwetsbare natuurgebieden toch mogelijk, door
ervan uit te gaan dat maatregelen in de toekomst
die uitstoot weer compenseren. De Raad van State
oordeelde dat de natuur daarmee onvoldoende be
schermd is. Als gevolg daarvan werden vergunnin
gen vernietigd en kwamen projecten stil te liggen.
Sommige provincies vinden dat de landelijke re

gels nog niet ver genoeg gaan en willen vergaande
maatregelen nemen. De natuur kan natuurlijk niet
genoeg worden beschermd. Aan de andere kant
moeten ondernemers ook de kans krijgen om te on
dernemen. Het is zaak om een goede balans te vin
den tussen beschermen van natuur en ondernemen.
Stikstofregels gaan nog niet ver genoeg. Wat vindt u?

Bespreking poll week 40

Een jointje op de middelbare school moet kunnen
Leerlingen van het Dendron College lieten tijdens de jongerenraadsvergadering dinsdag 8 oktober weten dat het drugsgebruik onder de jeugd
een groot probleem is. Alhoewel het gebruik van drugs verboden is, wagen jongeren zich er toch aan. Het wordt zelfs normaal gevonden, aldus
de scholieren.
De uitslag op onze poll bood weinig ruimte voor
discussie. Liefst 89 procent liet weten het oneens
te zijn met de stelling: Een jointje op de middel
bare school moet kunnen. ‘Drugs op scholen toe
staan? No way! Oneens natuurlijk’, liet Nel van

het drugsgebruik breder: ‘Niet alleen drugs worden
gebruikt, ook ritalin. Nooit of te nimmer toestaan!’
Daarmee vindt de overduidelijke meerderheid dat
we het absoluut niet normaal moeten gaan vinden
dat jongeren onder invloed van drugs een les vol

het met de stelling eens. wellicht vinden zij dat het
verbieden ervan juist aanzet tot meer gebruik. Een
jointje op school is slecht te controleren. Zolang het
niet de spuigaten uitloopt, moeten we er niet moei
lijk over doen.

Oh, zit dat zo!

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)
Enkele weken eerder schreef ik op deze plek al over de wijziging van de sectorpremies per 1 januari 2020. Kortgezegd is de werkgever
daardoor aanmerkelijk meer WW-premie verschuldigd voor tijdelijke contracten dan voor vaste contracten. Dit is echter maar één van de
wijzigingen die in het kader van de arbeidsmarkt in balans worden doorgevoerd.
voorbij zijn moet minstens zes
maanden worden gewacht voordat
weer een tijdelijk contract kan
worden afgesloten. Deze termijn
kan in de cao worden teruggebracht
naar drie jaar.

Zo is het vanaf 2020 weer mogelijk
voor een maximale periode van
drie jaar tijdelijke contracten aan
te bieden. Feitelijk wordt de oude
situatie hiermee weer hersteld,
dit was immers voor de invoering
van de Wet Arbeid en Zekerheid
ook al het geval. Als de drie jaar

Ook de berekening van de ontslagvergoeding (Transitievergoeding)
verandert. De uitzonderingspositie
voor de oudere werknemer is
vervallen, zodat de transitievergoeding voor deze groep vanaf 2020
lager zal uitvallen. Anderzijds geldt
de vergoeding vanaf 2020 meteen
vanaf de eerste dag dat een
werknemer in dienst is.
Voorheen was er pas recht op een
transitievergoeding na twee jaar in
dienst te zijn geweest bij een werkgever.
Een andere belangrijke wijziging
betreft payrolling. Werknemers

die via de payroll worden
ingehuurd krijgen dezelfde
rechten als werknemers die in
vaste dienst zijn bij een bedrijf.
De arbeidsvoorwaarden van de
inlener, waaronder de toepassing
van de cao waaronder de inlener
valt, gelden dan dus ook voor via
een payroll bedrijf ingeleende
werknemers.
Ten slotte zijn er ook wijzigingen
voor oproepkrachten. Bijvoorbeeld
ten aanzien van het oproepen,
dat dient minimaal vier dagen van
te voren plaats te vinden en voor
minimaal 3 uur per oproep.
Trekt de werkgever de oproep
binnen die vier dagen in moet hij
toch loon betalen.
Verder wordt de werkgever
verplicht om na twaalf maanden
een aanbod te doen voor een
vast aantal uren.

Meer weten over de WAB?
Op 28 en 29 oktober houdt InnoVista
een Aan Tafel over de WAB.
Zie www.innovista.nu/
over-innovista/aan-tafel
Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Crist Coppens
Houthakkersteaks
4 stuks € 6,95

geldig t/m zaterdag
19 oktober 2019

2 kogelbiefstukken met heerlijke
kookooksaus samen € 5,95

Verstand van lekker eten!

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl
Helden via Facebook weten. Sandra Toekook trekt

077 398 37 94
gen. Toch was ook een klein gedeelte, 11 procent

www.coppens.keurslager.nl

Marieke ment...

Column

Gloeilamp
Acht uur op een dinsdagavond.
Haren nat, in mijn pyjama, zit ik
op de bank te genieten van een
kopje thee, midden in een
nieuwe aflevering van ER, als
de voordeurbel gaat. Er wordt
bescheiden aangebeld, in plaats
van op die doordringende
manier die pakketbezorgers
vaak gebruiken, dus even denk
ik dat het iemand van de
buren is.
Maar toch, het is al donker en met
een recente inbraak in de buurt in
het achterhoofd open ik met enige
terughoudendheid de voordeur
(bedenk daarbij dat ik dus in mijn
pyjama ben en niet echt bezoek
verwacht). Helaas is het geen buur
vrouw of Gaston met een winnend
lot, maar een huis-aan-huisver
koper. Dat het buiten motregent
en ik hem niet bepaald enthousi
ast begroet, kan hem niet deren.
Stralend kijkt hij me aan.
Hij: “Goedenavond mevrouw. Nee,
u hoeft niet te schrikken.”
Dit is mijn normale gezicht, maar
vooruit.
Hij: “Bent u degene die over de
financiën gaat?”
Ik: “Waar gaat dit ov…”
Zonder mijn antwoord af te wach
ten ratelt hij al weer verder. Hij was
vandaag in de buurt geweest, maar
had niemand aangetroffen. Heb ik
wel eens problemen met mijn rio
lering? Zijn bedrijf heeft namelijk
een fantastische regeling voor het
onderhoud van de riolering.
Ik: “Geen interesse.” Ik ben net
jes opgevoed. Hoewel het zeker
in mij opkomt om de deur dicht te
gooien, vind ik dat dan toch weer
een beetje sneu.
Hij: “Ja, maar over drie weken
komen wij hier in de buurt alle rio
lering inspecteren.”
Ik denk en zeg tegelijkertijd: “Had
ik daar dan geen bericht van moe
ten ontvangen?”
Hij, nog steeds stralend als een
sinds kort verboden gloeilamp:
“Daarom ben ik hier.”
Waarom ga ik dit gesprek eigenlijk
aan? Ik zou nu lekker op de bank
naar George Clooney moeten kijken
en niet naar een of andere puber
die mij een abonnement wil aan
smeren, die beweert dat hij elk jaar
aan de deur komt.
Ik: “Heb je geen folder?” Nee, die
heeft hij natuurlijk niet. Wel een
sticker. Terwijl ik de deur sluit, zeg
ik: “Tot volgend jaar dan maar.”
Ik zie nog net hoe de gloeilamp
dooft.
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Burgemeester feliciteert jubilarissen
brandweer Horst aan de Maas

Omdat ze het verdienen!

Mantelzorgers in het zonnetje

Op de jaarlijkse feestavond van brandweer Horst aan de Maas post Horst, Meerlo Lottum en Seve-

Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. Dan zetten we mantelzorg en

num werden de jubilarissen in het zonnetje gezet.

mantelzorgers in het bijzonder in het zonnetje. In de gemeente Horst aan de Maas zijn
verschillende feestelijke activiteiten, waar het (h)erkennen, waarderen en ondersteunen van
de mantelzorger centraal staat. Zorgt u langdurig en frequent voor iemand anders? Laat u
dan lekker verwennen in november!
Een cadeautje, bij u thuisbezorgd!

Meld u uiterlijk 21 oktober aan!

Leerlingen van Citaverde College maken

Wilt u een waarderingspakketje? Of meedoen

speciaal voor elke mantelzorger een

met de High Tea? Meld u aan met een email

verrassingspakketje. Omdat we waarderen wat

aan mantelzorghorst@synthese.nl.

u doet. En dit wordt ook nog bij u thuis bezorgd,
op woensdag 13 november, tussen 18.00 en

Let op: vol is vol! De inschrijvingen worden op

20.00 uur!

volgorde van binnenkomst behandeld.

Bent u zelf geen mantelzorger maar kent u

Om uw aanvraag te kunnen verwerken,

iemand die een pakketje verdient? Vraag dan

hebben we onderstaande gegevens nodig:

gerust ook een pakketje aan voor die persoon!

De naam en adresgegevens van de
mantelzorger.

U kunt kiezen uit verschillende pakketjes:

Als u deelneemt aan de High Tea: uw 1e én 2e

A) Bloementaartje

voorkeur voor datum en tijdstip van high tea en

B) Chocolade pakketje

eventuele dieetwensen.

Alle jubilarissen kregen een persoonlijk

Gefeliciteerd jubilarissen!

C) Gezond pakketje

Als u een waarderingspakketje aanvraagt:

woordje van burgemeester Ryan Palmen

30 jaar: Frans Hermkens

D) Sinterklaas pakketje

Welk pakketje u graag wilt ontvangen

en een medaille met oorkonde voor het

20 jaar: Rinus Henraath, Henk Peeters, Pascal

E) Van alles pakketje

(A,B,C,D, E of F).

aantal dienstjaren. De burgemeester

Jenniskens, John Kerstjens en Twan Kleeven

laat weten erg onder de indruk te zijn

12,5 jaar: Karin Thijssen en Rikus v. Santen

F) Zoet pakketje
Laat u lekker verwennen met een high tea

Jubilarissen, burgemeester Ryan Palmen en collega’s die afscheid hebben genomen. (Foto: Jos Derks)

Vraagt u een pakketje aan voor iemand

van de vrijwillige inzet: “Je wordt toch

anders? Dan noteren we ook graag uw naam.

geconfronteerd met zaken die niet

Afscheid

altijd even leuk zijn. Daarom is het

Ook werd er afscheid genomen van twee

in het Dendron College
Studenten van het Dendron College leggen u in

Activiteiten in uw buurt

ook bewonderenswaardig dat deze

leden van de brandweer.

de watten. En voor wie wil: na aﬂoop is er een

Lokale vrijwilligers organiseren samen

brandweerlieden dit belangrijke werk al

Rene v.d. Pasch (27 jaar) en Lambert Zanders

ﬁjne, begeleide ontspanningsoefening. U kunt

met ondernemers feestelijke activiteiten.

zo lang doen”.

(29 jaar), bedankt voor jullie inzet!

meedoen op de volgende momenten:

Bijvoorbeeld in America, Griendtsveen,
Evertsoord en Meterik en Sevenum. Bent u als

Woensdag 6 november

11:30-12:30 uur

mantelzorger bekend bij Steunpunt Mantelzorg

Woensdag 6 november

14:30-15:30 uur

en woont u in deze dorpen? Dan krijgt u

Donderdag 7 november

11:00-12:00 uur

automatisch een uitnodiging.

Dorpentour 21 en 28 oktober

Goed wonen voor iedereen
Goed wonen voor iedereen. Wat betekent dat in Horst aan de Maas? En wat verstaat u daaronder? De komende weken blijft de gemeente Horst aan de Maas in gesprek haar inwoners
over het thema wonen tijdens de dorpentour. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland
op maandag 21 oktober 2019. Dan gaan we in de raadszaal van het gemeentehuis in Horst
graag het gesprek aan over ‘Goed wonen voor iedereen’ met inwoners van de dorpen Horst,

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

Hegelsom, Meterik en Melderslo.
America

Burgemeester Steeghsstraat 12

Molenveldweg 13

Wonen is een thema dat volop in de spotlights

veen en America De andere twee avonden van

Mfdden Peelweg 10

Nieuw Erf

Groothorstweg 8

staat. Er ligt een Masterplan Wonen, maar om-

de dorpentour wonen zijn gepland op:

Midden Peelweg 19

Ham 5-16 en Haagweg 7

Kerkstraat 3

dat de wereld op woninggebied snel verandert

• Maandag 21 oktober 2019

Meister Rongenstraat

Gastendonkstraat 50

Markt 25

Kerkstraat 28

Horst aan de Maas

ongenummerd

is het belangrijk dat wij blijven mee veranderen.

van 19.30-21.30 uur (voor de dorpen Horst,

De gemeente wil met de dorpentour in alle

Hegelsom, Meterik en Melderslo), locatie

Gerard Smuldersstraat 3

Groenewoudstraat Librije

Vertrokken naar onbekende

Raadzaal Gemeentehuis Horst aan de Maas

Broekhuizen

Kronenberg

bestemming:

Haasendonkerweg

Peelstraat 26
Lottum

Vrouwboomweg 9, Horst
Americaanseweg 107b, Meterik

dorpen ophalen wat er leeft op woongebied en
de kengetallen die wij hebben toetsen bij de
inwoners.

• Maandag 28 oktober 2019

ongenummerd

van 19.30-21.30 uur (voor de dorpen
Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen,

Griendtsveen

Kaldenbroek 1e

Heideweg 10, Grubbenvorst

Dorpentour

Broekhuizenvorst, Swolgen, Tienray en

Grauwveenweg 6

Horsterdijk 104

Wevertweg 7, Horst

Tijdens de dorpentour willen we graag met

Meerlo), locatie Sporting Swolgen-Tienray.

Lavendellaan 31

Meerlo

Grubbenvorst

Sectie G, nr. 822

Regeling rechtspositie

Venloseweg 17

Melderslo

burgemeester en wethouders

dorpen op woongebied soortgelijke vraagstuk-

Aanmelden
Om de bijeenkomsten in goede banen te kunnen

Molenveld

Zwingellaan (kavel 01 en 04)

2019 vastgesteld

ken. Om ook van elkaar te kunnen leren pak-

leiden, willen wij u vragen om u aan te melden

Hegelsom

Sevenum

Gedragscode bestuurders

ken we iedere avond een paar dorpen samen.

voor de bijeenkomst. Dat doet u door een mail

Dingsstraat

De Sondert 37

gemeente Horst aan de Maas

Eind september is de dorpentour gestart in

te sturen naar gemeente@horstaandemaas.

Horst

Most 1

vastgesteld

Kronenberg waar gesproken is met de dorpen

nl, waarin u naast uw naam vermeld naar welke

Kasteellaan 1

Venloseweg 17

Sevenum, Kronenberg, Evertsoord, Griendts-

bijeenkomst u komt en met hoeveel personen.

ieder dorp in gesprek komen. Uiteraard is ieder
dorp uniek en toch spelen in verschillende

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

11

De herfst staat weer voor
de deur

Dinsdag 22 oktober 2019

Na een mooie nazomer is de tijd aangebroken dat de bomen en struiken hun bladeren

Themabijeenkomst gemeenteraad over strategische visie

weer laten vallen.

Op dinsdag 22 oktober is er een openbare themabijeenkomst van de gemeenteraad over een
nieuwe strategische visie.

In de hele gemeente staan groenkorven

heden zo efﬁciënt mogelijk uit te voeren gaan

waarin deze bladeren kunnen worden verza-

wij niet op afroep te werk.

meld. Verder gaat de buitendienst met meer-

Bij de vorming van een nieuw college van B&W

manier wordt de strategische visie ontwikkelt

hebben de coalitiepartijen aangegeven dat er

en wat zijn de rollen hierbij? Gaat de raad

dere ploegen bladruimen in de openbare

Wij begrijpen dat de bladval tijdelijk voor

een nieuwe strategische visie opgesteld wordt.

bijvoorbeeld zelf actief in gesprek met de

ruimte. Dorpen en wijken worden volgens

enige overlast kan zorgen, waarvoor wij uw

Die strategische visie schept duidelijkheid over

samenleving om te weten wat er leeft? Of wil

vaste route afgewerkt. Om deze werkzaam-

begrip vragen.

de plannen en ambities m.b.t. het gemeentelijk

de raad juist met een ‘helikopterview’ aan de

beleid.

slag met informatie die door het college en de

Aspecten die hierbij aan bod kunnen komen

organisatie uit de samenleving is opgehaald.

zijn bijvoorbeeld omgevingswet, sociaal

De themabijeenkomst start om 20.00 uur en

domein, dienstverlening of de economische en

vindt plaats in de raadszaal (Wilhelminaplein 6

duurzaamheidsambities. Hierbij is ook relevant

in Horst). Meer informatie over de bijeenkomst

hoe de gemeente haar positie bepaalt als

leest u op de website horstaandemaas.nl.

lokale overheid en bij inwonersinitiatieven.

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

Tijdens deze themabijeenkomst bespreekt

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

de raad het eerste procesvoorstel: op welke

bibliotheek.

“De Greune Mèrt”

Eerste duurzaamheidsmarkt in
Horst aan de Maas
Op zondag 27 oktober vindt tussen 11.00-17.00 uur de eerste duurzaamheidsmarkt plaats
onder de noemer: “De Greune Mèrt”. De markt vindt plaats in de Mèrthal en wordt georganiseerd door de gemeente Horst aan de Maas. Het evenement is bedoeld voor jong en oud.
Op deze dag willen we mensen informeren en inspireren over allerlei duurzame thema’s
zoals energie, voeding, afval, verkeer, wonen, duurzaam tuinieren, biodiversiteit, water,

29 november 2019

Veel verschillende soorten ondernemers,

Fit- en gezondheidstest in
Grubbenvorst: Test jouw ﬁtheid!

bewonersinitiatieven en organisaties die zich

Sporten en bewegen is gezond. Maar wat is gezond? En hoe ﬁ t ben jij? Sport

bezig houden op het gebied van duurzaamheid

aan de Maas organiseert samen met lokale partners een Fit– en gezondheidstest

milieusubsidies en ﬁnanciën.
Veel animo
Voor de duurzaamheidsmarkt is veel animo.

voor alle 60-plussers uit Grubbenvorst. De test vindt plaats op 29 november 2019

presenteren zich in en voor de Mèrthal of op
het Lambertusplein in Horst. De Greune Mèrt

recycling, duurzame inrichting Gasthoesplein,

tussen 9.30 en 19.30 uur, in La Providence in Grubbenvorst. Meld je voor vrijdag

vindt tegelijk plaats met de koopzondag van

Green Leaf Award, Kids Climate Conference,

1 november aan. Doe mee!

Horst-Centrum. Een kleine greep uit de onder-

klimaatadaptatie, Waterklaar, ‘van het gas af’

werpen die aan bod komen zijn: afkoppelen

en de omgevingswet.

regenwater, sedumdaken, recycling oude jeans,

Wil je meedoen? Binnenkort ontvang

(’s ochtends, ’s middags of ‘s avonds).

je een brief van de gemeente in

Voor de ﬁt- en gezondheidstest vragen

ecodorp, escargots-kwekerij, levensloopbesten-

Green Leaf Award

de brievenbus. Daarmee kun je je

we een eigen bijdrage van € 5.

dig wonen. Voor de kinderen zijn er verschil-

De aanleiding voor het organiseren van de

aanmelden. Stuur het volledig ingevulde

Voor vragen kun je terecht bij Jan

lende activiteiten in diverse stands en er is een

Greune Mert is dat Horst aan de Maas de Euro-

aanmeldformulier terug voor vrijdag

Poels, beweegcoach van Sport aan de

knutselhoek en springkussen. Ook staat Funky

pese “Green Leaf Award 2019” heeft gewonnen.

1 november 2019. Daarbij kun je

Maas via 06-53235604 of

Phone op de markt. Heb je nog een oud mobiel-

Dit is een Europese prijs voor gemeenten die

je voorkeur van tijdstip aangeven

jan@sportaandemaas.nl.

tje liggen? Lever ‘m in bij de Funky Phone. Je

uitblinken op het gebied van duurzaamheid. Wij

telefoon wordt gerecycled en jij kunt een ouder-

hebben gewonnen dankzij de vele duurzame

wets arcadespel spelen op deze spelcomputer

initiatieven van inwoners, lokale organisaties en

gebouwd van afgedankte elektronica.

bedrijven. Het winnen van deze Award is een

Subsidiemogelijkheden

de Maas een brede duurzaamheidsmarkt te

Op de Greune Mèrt krijgt u informatie over alle

organiseren! Tijdens de Greune Mert zetten we

subsidiemogelijkheden vanuit de overheid voor

goede voorbeelden in het zonnetje, en willen

Naar het gemeentehuis?
Maak eerst een afspraak

duurzame aankopen. Daarnaast presenteert

we bezoekers informeren en inspireren over de

Ga naar horstaandemaas.nl/afspraak. Telefonisch een afspraak maken kan ook.

de gemeente ook duurzaam vervoer, afval en

duurzame mogelijkheden in en om hun huis.

goede reden om voor het eerst in Horst aan

Ga met mij op pad
En slank natuurlijk af

bel 06 20 41 45 01
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SP Horst aan de Maas

Reactivering Vliegbasis De Peel

De SP kreeg onlangs antwoord op vragen over de mogelijke reactivering van vliegbasis De Peel, waar inmiddels een aantal omringende
gemeenten bezwaar tegen hebben ingediend. De gemeente Horst aan
de Maas is het eens met de SP en vindt het maar niks dat Defensie
weer wil gaan vliegen vanaf vliegbasis De Peel.
Burgemeester Palmen gaf, als ver
antwoordelijk portefeuillehouder,
aan dat de gemeente niet bena
derd is door de overige betrokken
gemeenten, maar dat er vanuit Horst
aan de Maas wel contact is opgeno
men met Venray waarbij aangegeven

Essentie Horst aan de Maas

werd dat de bezwaren gedeeld wor
den en men namens onze gemeente
mag spreken.
Net als de SP vreest Palmen dat som
mige inwoners van de gemeente
overlast zullen ondervinden als
de vliegbasis weer nieuw leven

Leerlingen van havo 5 en
vwo 6, allemaal met het vak
Maatschappijwetenschappen in hun
eindexamenpakket, gingen samen
met raadsleden en oud-politici op
zoek naar gemeentelijke kwesties
die jongeren belangrijk vinden. Aan
het einde van de dag bespraken de
leerlingen in een jongerenraadsver

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

gadering alle ‘Zinnige Zaken’ van die
dag. De Zinnige Zaak die de meeste
stemmen kreeg komt op de politieke
agenda en wordt door de gemeen
teraad behandeld. Een unieke kans
dus om als jongere daadwerke
lijk invloed uit te oefenen op het
gemeentebeleid.
Als beste idee kwam naar voren dat

Bart Cox

de jongeren graag zouden zien dat
er bij fietspaden op veelgebruikte
routes verlichting aangelegd gaat
worden. Met de verlichting van de
route Horst - Tienray is stap A gezet,
nu is het tijd voor stap B, aldus de
jongeren. Uit onderzoek van de
jongeren bleek dat de route Horst
- Melderslo - Broekhuizen als vol
gende aangepakt moet worden.
Vervolgens staan Lottum - Horst en
Hegelsom - America op de prioritei
tenlijst. Deze groep had middels een

enquête aangetoond dat 70 procent
van de ondervraagde jongeren zich
zeer onveilig voelt op de donkere
fietspaden.
Mooi om te zien dat jongeren heel
goed zelf weten wat ze wel en niet
nodig hebben. Er is mij deze dag
wederom duidelijk geworden dat we
niet over de jongeren moeten praten,
maar met de jongeren.

Uitbreiding van bedrijven maar dan
wel tegenprestaties zoals bijvoorbeeld
beplanting of natuurontwikkeling.
Uit onderzoek van het Grutteveld en
gehoord op vergaderingen, blijkt dat
bedrijven nauwelijks aan deze tegen
prestaties hebben voldaan. We gaan
aan het college vragen hoe dat
gemeentelijk is en hoe wel de tegen
prestaties uitgevoerd gaan worden.
Het verdwijnen van de vogels heeft
ook te maken met de schaalvergro
ting en intensivering in de landbouw.

De kruidenrijke hooilanden veran
deren door de drainage in percelen
met gras. Het voedsel, dekking en
rust voor de weidevogels verdwijnen.
Insectenetende vogels gaan ook fors
achteruit door het gebruik van land
bouwgif en aantasting leefgebied
door stikstofdepositie. Geen insecten
is geen vogels. Hoe kunnen we met
elkaar, in goede harmonie, oplossin
gen hiervoor vinden?

Bianca van den Berg, raadslid

Jeugd en natuur

Het landschap verfraait. De jeugd tijdig kennismaken met de natuur is heel zinvol. Zullen kinderen de nachtegaal nog een keer horen fluiten? Vorige week was burgemeester Ryan Palmen op bezoek bij een aantal groene
organisaties voor een eerste kennismaking. De Natuur en Jeugd, IVN, ’t Hökske, Groengroep, Knopenlopen,
Imkervereniging en natuurlijk de prima organisator Landschap Horst aan de Maas waren present.
Aandacht ook voor de erfbeplanting,
het mooier maken van het platteland
en versterking van de biodiversiteit.
Een fraai platteland is goed voor het
algemene welzijn, wandelende bur
ger en natuurlijk toeristen. Uitstekend
is ook dat bedrijven hun omgeving
verfraaien met bloemrijke akkerlan

CDA Horst aan de Maas

vering, zoals uitstoot van CO2 en fijn
stof, en de gevolgen voor toerisme
en recreatie. Daar is nog geen ant
woord op gegeven.
Voorlopig is de SP wel blij met het
collegestandpunt en wacht verdere
ontwikkelingen af en blijft in gesprek
met de fracties van de SP in de
andere gemeenten die met vliegba
sis De Peel te maken hebben.

Zinnige zaken: jongeren in de gemeenteraad

Op dinsdag 8 oktober namen zestig leerlingen van het Dendron
College deel aan het project ‘Zinnige Zaken’. Zij hielden zich een dag
lang in het gemeentehuis bezig met lokale politiek.

Een algemene conclusie was, dat door
de jeugd al in een vroegtijdig stadium
te verbinden met de natuur en groen,
wordt er een basis geschapen voor
een duurzame samenleving. Door het
geven van lessen op school, cursus
sen, beleving, werkdagen, et cetera is
men erg goed bezig.

krijgt. Daarnaast zijn de extra vlieg
activiteiten slecht voor natuur en
milieu. Onze gemeente wordt niet
rechtstreeks geraakt door het plan
om in Vredepeel mogelijk weer met
jachtvliegtuigen en helikopters te
gaan oefenen. Desondanks is er con
tact opgenomen met buurgemeente
Venray, omdat men wil aanhaken
bij eventuele bezwaren richting
Defensie.
De SP had ook nog vragen gesteld
over de milieueffecten van de reacti

den. Een zeer verontrustend geluid
was, dat de weidevogels (grutto,
wulp, kievit, et cetera) goeddeels zijn
verdwenen. De nachtegaal, Limburgse
trots, is aan het verdwijnen. Tot zover
deze prima middag. Voor het mooier
maken van het platteland was in
het verleden de BOM+ bedacht.

Ton Wismans

De weg naar energieneutraal in 2050

In 2015 hebben bijna tweehonderd landen wereldwijd afspraken
gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5
graden. De doelstellingen om dit te bereiken zijn in het klimaatakkoord van Parijs samengevat.
De lidstaten van de EU hebben met
elkaar afgesproken dat er in 2030
minimaal 49 procent en in 2050 mini
maal 95 procent minder broeikasgas
sen worden uitgestoten ten opzichte
van 1990. Iedere regering heeft daar
voor een eigen nationaal klimaat
akkoord op moeten stellen, om te

beschrijven hoe deze doelen bereikt
gaan worden. Om hier gestalte aan te
kunnen geven is Nederland verdeeld
in dertig regio’s. Deze dertig regio’s
moeten een eigen plan van aanpak
opstellen. Het Nationaal Programma
Regionale Energie Strategie is het
ondersteunende programma voor

de regio’s waar al deze afspraken in
zijn gebundeld, waar ideeën kun
nen worden gedeeld of verder door
ontwikkeld. Gemeente Horst aan de
Maas valt binnen de regio Noord- en
Midden Limburg. Onze gemeente
moet uiteraard ook een plan van
aanpak indienen hoe we aan onze
verplichtingen denken te kunnen vol
doen. Er wordt hard gewerkt om de
randvoorwaarden duidelijk te krijgen
waarna er inspiratie sessies zullen
volgen met inwoners en andere sta

keholders. Aangezien we nog maar
een paar procent van onze energie
behoefte duurzaam opwekken heb
ben we als gemeente, bedrijven en
inwoners nog een uitdaging. Waar
moeten we straks aan denken, wind
turbines, PV-velden, Geothermie, rest
energie … wat zal de beste combina
tie zijn? Regionale-energiestrategie.
nl is de site waar je informatie hier
over terug kunt vinden.
Frenk Peeters, Raadslid

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

overdekte

ROMMEL

MARKT
zo. 20 oktober
08.30 - 15.30 uur
D’N UMSWING

naast
de
N277

Schorfvenweg 3 KRONENBERG
06 - 14 93 01 12

www.lirom.nl

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

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

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Oxalis moet alle zeilen bijzetten
voor gelijkspel

Prijzen voor
Voltige Horst aan de Maas

De korfbalsters van DSV 1 uit Diessen kwamen zondag 13 oktober naar Hegelsom voor de zesde ronde in de
competitie. Een ploeg die Oxalis het vorig jaar al eens trof in de zaalcompetitie. Geen onbekende tegenstander,
maar gezien de stand was Oxalis verplicht om te winnen. Het liep echter anders. Na een slordig begin moest
Oxalis alle zeilen bijzetten om een gelijkspel uit het vuur te slepen.

Voltige Horst aan de Maas ging zondag 13 oktober voor de laatste
keer dit seizoen op wedstrijd. Dit keer naar de manege in
Rijkevoort waar met drie teams werd gestart en er naar huis werd
gegaan met twee eerste prijzen.

Oxalis begon niet scherp en slor
dig aan de wedstrijd. Er werden veel
fouten gemaakt, waardoor er al snel
een 0-3 achterstand op het scorebord
stond. DSV wist goed de korf te vinden
en liep nog meer uit. Na 20 minu
ten spelen was de tussenstand 1-7.
Gelukkig wisten de dames van Oxalis
vervolgens de kansen wel af te maken
en kwamen ze langzaam dichterbij.
Zo gingen ze met een stand van 5-7 de

rust in. In de rust gaf trainer/coach Jan
Wielink duidelijk aan dat er nog niks
verloren was. Het was heel belangrijk
om de slordigheden eruit te halen en
de juiste kansen uit te spelen. In de
tweede helft begon Oxalis sterk en
na 10 minuten spelen, stond de stand
weer gelijk, 7-7. Toch wist DSV een
tandje bij te zetten en stonden ze tien
minuten voor het einde van de wed
strijd op een voorsprong van 7-10.

Oxalis wist de laatste minuten heel
knap uit te spelen en de stand toch
nog om te buigen naar een eindstand
van 10-10. Geen gemakkelijke wed
strijd met slordigheden, maar Oxalis
heeft veerkracht getoond. Op naar
zondag 20 oktober waarbij Oxalis 1
om 13.00 uur tegen Dakos 1 speelt in
Someren.

In de klasse BB, in stap behaalde
team 2 een 1e plaats met paard
Rexton, voltigeurs Marielle
Peeters, Liene Kleeven, Tara van
Druenen, Marieke van Bladel,
Elin Snelting, Lise Arts en longeur
Karlijn Schuurmans. Voor team 3
was er een 7e plaats met paard
Rexton, voltigeurs Pleun Verheijen,
Liena Verheijen, Myrthe Coenders,

Emma Lenssen, Maud Schoeber,
Sophie Scherpenzeel en longeur
Karlijn Schuurmans. In de Klasse
BB, in galop behaalde team 1
een 1e plaats met paard Duncan,
voltigeurs Floor Dings, Hanne
Kleeven, Mayke Hoeijmakers en
longeur Leanne van de Goor.
Tekst: Voltige Horst aan de Maas

Tekst: korfbalvereniging SV Oxalis

Set Up verliest van
Somas Activia
Het eerste damesteam van volleybalclub Set Up uit Meerlo speelde
zaterdag 12 oktober een thuiswedstrijd tegen Somas Activia DS4
uit Sint Anthonis, nummer 3 op de ranglijst. VC Set Up wilde graag
laten zien wat ze in huis heeft.

Overwinning voor sterker Hegelsom
De streekderby zondag 13 oktober tussen AVV America en VV Hegelsom eindigde in een 0-2 overwinning
voor een sterker Hegelsom. De eerste helft ging nog redelijk gelijk op met over en weer een enkele kans.
Ruststand 0-0. In de 50e minuut kwam Hegelsom op voorsprong door een welgemikte kopbal.
Toen America na een uur met tien man kwam te spelen, was de wedstrijd gespeeld. De 0-2 zege was dan ook
dik verdiend. / Tekst: voetbalvereniging AVV America, beeld: Hay Mulders

De eerste set ging gelijk op maar
uiteindelijk wist VC Set Up een
gaatje te slaan en te behouden.
Via 4-4 en 19-19 pakte ze de
setwinst met 25-23. De tweede
set startte Set Up sterk. Dat bleef
ze volhouden. Via 8-4 en 13-7
werd door het goed verzorgde
spel ook de tweede set gewonnen
met 25-21. Het team dacht ook de
derde set gemakkelijk te kunnen
winnen. Die verliep voorspoedig
maar in de slotfase kwam Somas
Activia toch nog op voorsprong
met 23-24. Set Up herpakte zich
echter en wist de derde set toch
nog te winnen met 26-24.

van vrolijk
spelen in
de regen...
... tot relaxen
in een
warm bad

Lekker eten, sfeervolle artikelen, Trefcenter heeft het. Lekker rondstruinen op je vrije dag? Het is altijd gezellig bij
Trefcenter, het meest gevarieerde shoppingcenter van Nederland met ca. 40 verschillende winkels.

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl

De wedstrijdwinst was binnen
en dat was te zien aan het spel
in de vierde set. Via 5-7 kwam
Somas Activia met 5-12 op ruime
voorsprong. Hoewel VC Set Up
nog sterk terug kwam bleef ze op
achterstand en won Somas Activia
de vierde set met 20-25 waardoor
ze toch nog een punt mee naar
huis kon nemen.
De volgende wedstrijd wordt
weer thuis gespeeld op zaterdag
2 november tegen TFC uit
Odiliapeel.

Tekst: volleybalvereniging Set Up

14

sport \ 1710

Snel vergeten

Eerste nederlaag voor
Heren 1 HC Horst
De wedstrijd van de heren 1 HC Horst tegen Bommelerwaard stond
op zondag 13 oktober op het programma. Het was voor de heren
van Horst een wedstrijd om te leren en voor de rest snel te vergeten. Met een eindstand van 6-3 keerden de ploegen huiswaarts.
Om 14.45 uur begon de wed
strijd. De eerste kansen waren
gelijk voor Horst, maar de kee
per van Bommelerwaard hield
zijn goal schoon. Vervolgens had
Bommelwaard drie kansen, die
allemaal een tegengoal oplever
den. Op het eind van het eerste
kwart stond Horst tegen een 3-0
achterstand aan te kijken. In het
tweede kwart kwam Horst nog
terug tot 3-1; dat gaf enige hoop

gedachten voor de tweede helft.
De tweede helft begon echter
precies hetzelfde als de eerste helft
en de achterstand liep op tot 5-1.
Horst gaf de moed niet op en uit
eindelijk werd het nog 6-3.
In verband met de herfstvakantie is
er een rustperiode. Op 27 oktober
is Waalwijk in Horst vanaf 14.45 uur
de tegenstander.
Tekst: Hockeyclub Horst

Korfbalsters E1 S.V. Lottum kampioen
In een spannende wedstrijd is de E1 van S.V. Lottum op zaterdag 12 oktober kampioen geworden van de 1e
helft veldcompetitie 2019-2020. De meiden van de E1 wonnen de kampioenswedstrijd op het eigen Lottumse
sportpark tegen het Brabantse ODC nipt met 7-6. Pas in de laatste minuut werd het winnende doelpunt
gescoord. / Tekst: korfbalvereniging S.V. Lottum

Doel was drie punten pakken

SV Melderslo baalt

Het eerste team van SV Melderslo had maar één doel zondag 13 oktober en dat was drie punten pakken om
zodoende weg te komen van die vervelende laatste plek. Dit moest gaan gebeuren op sportpark
De Houwhakker in Ospel tegen de lokale trots. Het werd 3-3.
In de 10e minuut liet Melderslo de zo
gewenste 0-1 op het scorebord zet
ten. De combinatie tussen Peter en
Gijs bracht Gijs vrij in het zestien
metergebied. Zijn voorzet werd nog
geblokt, maar de afvallende bal werd
door Bram Keiren met links binnen
geschoten. In de 15e minuut was de
stand al 0-2. De corner die ver voor
bij de tweede paal werd neergelegd
werd door Bart Teeuwen binnenge
schoten. De 0-3 van Melderslo mocht
er ook zeker wezen. De bal van Gijs
op Bart was op maat. Zijn schot kwam
via de hand van de keeper en de paal

BEZORGERS
GEZOCHT!

terug en daar wist de doorgelopen
Bart wel raad mee. Op slag van rust
maakte Ospel de 1-3. Door het weg
glijden van Bart Teeuwen werd de bal
op de rand van het zestienmeterge
bied weggewerkt. Daar werd direct
uitgehaald en dit schot liet doelman
Westerveld kansloos. In de tweede
helft liet RKSVO beter voetbal zien.
Ze hadden het betere van het spel.
Melderslo loerde op de counter. De
solo van de ingevallen Jeroen had wel
licht meer verdiend dan het vangnet.
In de 74e minuut mocht de nummer
6 van Ospel wegens herhaaldelijk

ruw spel met zijn tweede gele kaart
het veld verlaten.Wedstrijd gespeeld?
Zeker niet. Drie minuten later vloog
een afstandsschot, na slordig balver
lies van Melderslo, tegen de touwen
2-3. Billenknijpen en terecht. Want 4
minuten later kopte RKSVO uit een cor
ner de 3-3 binnen. Voor de toeschou
wers een zeer vermakelijke wedstrijd,
maar aan Melderslo-zijde zal stierlijk
gebaald worden vanwege het wegge
ven van twee punten.

Tekst: voetbalvereniging SV Melderslo

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Sevenum rondom Bosschekampstraat € 10,10
Meterik centrum € 11,00

Lottum De Lom de Berghlaan € 10,00

bedragen per week

Hegelsom rondom Langstraat € 10,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Sporting speelt gelijk tegen SVSH
Het eerste team van Sporting ST speelde zondag 13 oktober gelijk tegen SVSH uit Someren. De wedstrijd werd
gespeeld op sportpark Kerkebos in Swolgen.

Horst rondom Nieuwstraat € 13,00
Horst rondom Pastoorsveld € 13,63

Rommelig begin

De wedstrijd begon rommelig, met
redelijk wat lange ballen over en
weer. SVSH kwam er een paar keer
gevaarlijk door maar de kansen wer
den niet afgemaakt. Richting het einde
van de eerste helft kreeg Sporting ook
kansjes door een paar goede steek
ballen vanaf achteruit kon Jiimmie
Janssen een paar keer alleen op de
keeper af. Twee keer werd hij twijfel
achtig teruggefloten voor buitenspel.
De derde keer kon hij wel door en
legde de bal af op Daan Curvers. Maar
deze kans was niet aan hem besteed.
Ook schoot Tim van Rijswick in de eer
ste helft nog een bal op de lat vanaf

een meter of 25.
In de tweede helft gaf Sporting iets
meer druk naar voren en kwamen
er ook meer kansjes die nog niet het
gewenste resultaat opleverden. Tot de
65e minuut, toen een vrij trap werd
verlengd en Micha Cox hem bij de
tweede paal hard in het dak van het
doel schoot,1-0. Maar Sporting kon
niet lang genieten van de voorsprong.
Uit de aftrap werd de bal naar voren
gespeeld, kwam terecht op het mid
denveld en werd vanaf een meter of
25 strak in de benedenhoek gescho
ten, 1-1. In de rest van de tweede helft
ging het spel nog veel op en neer,

maar werd het door de vermoeid
heid die aan beide kanten toch wel te
merken was, een slordig geheel met
veel slechte passes. Sporting kwam
nog een paar keer goed weg doordat
SVSH zijn kansen niet goed uitspeelde,
maar kreeg zelf ook nog wel wat kans
jes die er niet ingingen. Al met al na
een wedstrijd met veel strijd en een
verdiend gelijkspel, eindstand 1-1.
Sporting ST speelt zondag 20 oktober
tegen SPV uit Vlierden.

Tekst: voetbalvereniging Sporting ST
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SV Melderslo wint en stijgt naar
derde plaats
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 13 oktober tegen Oranje Wit 1 uit Leunen. De wedstrijd
werd gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo en eindigde in een 15-13 overwinning voor de thuisploeg.
SV Melderslo begon niet heel scherp
aan de wedstrijd en keek dan ook al
snel tegen een 0-1 achterstand aan.
Dat was blijkbaar even nodig om de
ploeg wakker te krijgen, want daarna
nam SV Melderslo de dominante rol
over van Oranje Wit. Hoewel er ook
de nodige kansen werden gemist,
kon de thuisploeg met goed spel
uitlopen naar een voorsprong van
8-2. Oranje Wit wist nog voor rust al
wat te herstellen en kwam terug tot
10-6. Na rust bleef SV Melderslo in

eerste instantie de betere ploeg. Er
werd weer een marge van vijf doel
punten gepakt, maar daarna kreeg
de ploeg het moeilijker. Oranje Wit
ging op een andere manier verdedi
gen en in plaats van hier goed op in
te spelen, werd SV Melderslo slordig
in zowel de passing als de afronding.
Vele kansen werden gemist en het
lukte maar niet om de voorsprong
verder uit te bouwen. Verdedigend
stond het team echter nog steeds als
een huis, waardoor de overwinning

geen moment echt in gevaar kwam.
Iets voor tijd wist Oranje Wit nog wat
in te lopen, maar de ploeg uit Leunen
kon de achterstand niet meer inhalen.
Bij een eindstand van 15-13 bleven de
twee punten verdiend in Melderslo.
SV Melderslo staat nu als promoven
dus op een knappe derde plaats in de
Hoofdklasse.

Tekst: korfbalvereniging SV Melderslo

Weer geen thuisoverwinning
voor Wittenhorst-heren
zijn techniek op mooie wijze doelman
Jaap Omvlee kon verrassen: 1-1. De
bezoekers hadden nét voor de pauze
pech dat de bal tegen de paal in het
veld terugkwam. Het laatste span
nende moment kwam via Joris Peelen
die de bal uit een corner net langs
kopte.
Het duel begon na de pauze uiterst
curieus. In de allereerste aanval ont
fermde Hoffmans zich over de bal
en dat was gevaarlijk. Hij krulde de
bal vanaf de laatste lijn in het doel:
1-2. Veel supporters waren nog niet
getuige van dit gebeuren. Maar de
gelijkmaker direct hierna konden ze
wel meenemen. Marco Daniëls was
de laatste speler die de bal in het
lege doel kon werken: 2-2. Beide

Het idee moest even wennen,
maar na 45 jaar fysiotherapie
gaat met ingang van 8 november 2019

Monique Coenen-Duchateau
met pensioen!
Wilt u samen met Monique
haar pensioen inluiden?
U bent van harte welkom voor
een drankje en een hapje!

Voetbalclub Wittenhorst uit Horst speelde zondag 13 oktober tegen SC Susteren. Aan beide kanten werden
meerdere kansen gecreëerd. Echter bleef de eindstand op 2-2 steken. Wittenhorst bleef hiermee achter zonder
een thuisoverwinning.
De wedstrijd begon in een hoog
tempo. Aan beide kanten zocht
men een opening om tot scoren te
komen. Susteren was het eerste die
op de deur klopte voor een doel
punt. In de 15e minuut was het de
thuisclub die via een corner van Tom
Spreeuwenberg, Bart Zanders met zijn
hoofd bijna succesvol was. Even later
greep doelman Joshuan Cleber fraai in
om een schot uit de benedenhoek te
plukken. Echter in deze fase was het
overwicht van Wittenhorst succesvol.
Uit een fraai afstandsschot van Daan
Hendriks moest het scorebord in wer
king gebracht worden: 1-0.
Vanaf dat moment nam Susteren het
spel enigszins over. Het was dan ook
niet vreemd dat Kevin Hoffmans met

Veranderingen op komst!

ploegen leken hiermee even rust te
nemen. De aanvalsacties stokten een
poos. Al was het Susteren dat in deze
periode makkelijker voetbalde. De
wedstrijd bleef boeiend.
Het slot van de wedstrijd was voor
Wittenhorst. De verschillende kansen
die ze creëerden wilden er maar
niet ingaan. De fraaiste kans was
voor Luc van Kuijck, die de bal in
het lege doel wilde schieten. Reuver
zag de bal langs de verkeerde
kant van de paal gaan. Dit was
het laatste opzienbarend feit van
een spannende en redelijk goede
wedstrijd.

Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

Wittenhorst boekt eenvoudige zege
Het vrouwenteam van Wittenhorst uit Horst kreeg OVCS Sittard op bezoek op zondag 13 oktober.
Wittenhorst boekte een eenvoudige zege op OVCS van 4-1. Het team blijft door deze overwinning op de
3e plaats in de stand.

Datum: 8 november a.s
Tijdstip: 19.30 - 21.00u
Locatie: Het Boscafé in Horst
Onze medewerkers blijven uiteraard voor u klaarstaan:
Fysiotherapeuten:
• Marijn Litjens
• Elle Wijnhoven
• Kris Gommans

• Marije Freriks
• Pascal Jenniskens
• Anneke Hilberts

Praktijkondersteuners:
• Els Lommen
• Els Drissen

• Roos Coenen
• Truus Gruntjens
Onder het motto:

Met optimale zorg naar optimaal bewegen
kunt u bij ons terecht voor:
• Fysiotherapie Algemeen
• Oedeemtherapie/Lymfedrainage
• Kinderfysiotherapie
• Sensorische Informatieverwerking
• Kinderbekkenfysiotherapie
• (Sport)Revalidatie

• Manuele therapie
• Dry Needling
• Play2Move
• Fitkids
• Medical Taping
• Groepstraining

Bewegings- en Fysiotherapiecentrum
M. Coenen-Duchateau / Coenen-Kids
Venrayseweg 12A en 14B | 5961 AG Horst
077-3980825 | info@fysiocoenen.nl

WWW.FYSIOCOENEN.NL

Implanteren, gebitsprothese en nazorg,
alles onder één dak.
Vergoeding vanuit uw basisverzekering
rechtstreeks via de zorgverzekeraar

Wittenhorst begon flitsend aan de
wedstrijd. Na 58 seconden stonden de
bezoekers uit Sittard al op achterstand.
Ymke Wagemans zette de bal voor en
Carin Vissers scoorde: 1-0. Wittenhorst
kreeg daarna kansen om verder uit
te lopen, maar de keepster van OVCS
zorgde ervoor dat de schade beperkt
bleef.
Na 20 minuten spelen verdubbelde
Wittenhorst de voorsprong. Vanuit een

ingooi kwam de bal bij Vissers terecht,
die de stand op 2-0 zette. Voor rust lie
pen de oranje zwarten nog verder uit.
Spits Fleur van Veggel ontving de bal
voor het doel en werkte de bal binnen.
Na rust ging OVCS met drie spitsen
spelen en wist toch op het score
bord te komen. Kim Frins tikte de bal
langs keepster Celine Roeffen bin
nen waardoor de stand op 3-1 kwam.
Twee minuten later beging OVCS een

overtreding in het strafschopgebied.
Michelle de Wit was vanaf elf meter
trefzeker: 4-1. Niet veel later kreeg
De Wit nog een kans op een treffer,
maar kopte de bal rakelings over het
doel. Volgende week zijn de Horster
dames een zondag vrij, op zondag
27 oktober speelt het team uit tegen
Rood-Wit ‘62 in Helmond.
Tekst en beeld: RKsv Wittenhorst

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst. Tel. 077 - 398 8845
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel.
Tel. 0413 - 820 270
Losplaats 10a , 5404 NJ Uden.
Tel. 0413 - 820 393
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15-vragen aan

Fem van Houtum Hegelsom
Hoi

Column

Half werk
Een probleem waar ik vaker
tegen aanloop is het niet afmaken van gestarte projecten, zij
het een bouwwerk van hout of
een wereld in een virtueel spel,
waar ik aan het begin van een
project of plan met een vlam
van enthousiasme begin, lijkt
die vlam al vroeg na het begin
te doven. Waardoor je bijna niks
gedaan krijgt.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

mer was van deze carnaval en mijn
vader was dit jaar prins dus dat
brengt mooie herinneringen op.

spreekt me op dit moment wel
erg aan. Het kan nog altijd veran
deren.

Waar ben jij verslaafd aan?

Hoe zou jij je eigen stijl
omschrijven?

Wie is je grote voorbeeld?

Ik denk dat ik niet echt verslaafd
ben, maar als ik dan toch ergens
verslaafd aan ben is het wel mijn
telefoon en dan vooral Instagram.
WhatsAppen en ‘snappen’ met
mijn vriendinnen vind ik ook erg
leuk en verslavend.

Ik zou mijn stijl omschrijven als wel
stoer maar ook lief. Ik draag vooral
wat ik zelf heel leuk vind. Nu bij
voorbeeld ‘flare’ broeken en rokjes.
Er hoeft niet per se een merk op te
staan. Ik draag wel een beetje de
mode van nu denk ik.

Is er een liedje waar jij speciale
herinneringen aan hebt?

Wat is je droombaan?

Fem van Houtum
13 jaar
Hegelsom
Dendron College

Yesterday van The Beatles, dat is
een liedje wat mij heel erg aan
mijn opa doet herinneren.
En het liedje ‘Gank noow noar
hoès’, omdat dat het laatste num

Ik weet nog niet echt wat ik wil,
maar ik weet wel al dat ik een
beetje richting de kant van onder
wijs en kinderen wil gaan. Ik wil
alleen niet voor een klas staan
later. Maar speciaal onderwijs

Ik heb niet echt een voorbeeld.
Iedereen die zichzelf is is voor mij
een voorbeeld. Net zoals mijn hele
familie, zij zijn allemaal een voor
beeld voor mij. Dat komt omdat zij
gewoon zichzelf zijn en blijven.

Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Ik denk dat mijn beste eigenschap
is dat ik best sociaal ben en snel
met mensen een gesprek kan voe
ren. Mijn slechtste eigenschap is
denk ik dat ik misschien wel wat
snel vooroordelen trek bij mensen.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Dat je diegene kunt vertrouwen en
altijd eerlijk bent tegen je vrien
dinnen. Maar ook dat je zeker veel
lol kan maken met elkaar. Gelukkig
kan ik dat altijd bij en met mijn
vriendinnen.

Zou je liever twee keer zo slim
of twee keer zo mooi zijn?

Ik zou het echt niet weten. Ik heb
onlangs wel ontslag genomen om op
zoek te gaan naar een ander baan
tje en nu heb ik dus ook een nieuw
baantje. Ik werk nu thuis bij ons kip
pen- en varkensbedrijf.

Wat voor reis zou je ooit
willen maken?
Ooit wil ik met mijn moeder naar
Ibiza op reis gaan. Gelukkig hebben
wij al afgesproken dat wij daar heen
gaan als ik 18 word.

Welke superkracht zou je willen
hebben en waarom?
Het liefst groeien dan. Maar nee, als
ik echt een superkracht zou moeten
kiezen is dat de tijd stilzetten. Net
voordat de wekker gaat. Dat zou fan
tastisch zijn.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Moeilijk zeggen want ik heb pas 13
jaar gehad. Deze leeftijd vind ik ook
niet verkeerd maar boven de 18 mag
je meer, dus dat is wel fijner.

Ik zou het niet weten. Slim is
natuurlijk wel handig maar knap
is ook niet verkeerd. Dus allebei
een keer dan maar zou ik zeg
gen. Alleen zou ik wel wat groter
mogen worden.

Wat zou je nooit weggooien?

Waar zouden mensen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden
komen?

Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?

Ik denk dat de meeste mensen
eigenlijk alles wel van mij weten.
Ik ben heel open dus ik zou het
niet weten. Het is niet dat ik iets
speciaals heb of ben dat als men
sen er achter zouden komen dat zij
dan verbaasd zouden zijn.
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Alle foto’s van belangrijke, mooie en
gezellige momenten die ik heb mee
gemaakt en gekregen van vroeger
en van nu. Want dat zijn toch wel
dingen om niet te vergeten.

Suze heb ik op de middelbare school
ontmoet en nu kunnen we niet meer
zonder elkaar. Isa en Kyra ken ik al
vanaf het eerste jaar van de basis
school. Dus al mijn beste vriendinnen
heb ik op school leren kennen.
Tekst: Jélena Bours
Beeld: Jos Derks

Dit fenomeen is denk ik erg slecht
voor je, je leeft naar iets toe om
er vervolgens niks aan te doen en
nooit een echte beloning te laten
volgen. Het toeleven naar zelf is de
beloning. Ik begin als gevolg vaak
niet meer aan projecten, wat ik
stiekem best jammer vind. Naast
je demotiveren kan het half of niet
afmaken van een taak ook echt
nare consequenties hebben. Neem
bijvoorbeeld het Dendron. Het was
de bedoeling dat de hele school
vanaf dit schooljaar Magister zou
ruilen voor een app genaamd
Somtoday. Oh ja en Itslearning
want de ELO en het rooster passen
natuurlijk niet in één app.

Kleine kuurtjes zijn
onvermijdelijk
De school is ook echt geswitcht van
app. Echter zou ik niet zeggen dat
het helemaal vlekkeloos is verlo
pen. Gedurende de eerste twee
weken konden leerlingen hun roos
ter alleen op de site bekijken en
niet op de app. Deze site was ter
gend langzaam en functioneerde
zelden naar behoren. Zelfs nu nog,
haalt de app geregeld lessen uit
het rooster die gewoon doorgaan
en staan alle lessen er dubbel in
waardoor je ineens 16 uur op een
dag hebt. Kortom, de app werkt
maar half. Je zou kunnen zeggen:
“Je hebt een punt, maar als je voor
het eerst een héél nieuw systeem
inbouwt zijn kleine kuurtjes onver
mijdelijk.” Daar ben ik het mee
eens maar aangezien de school al
vanaf vorig jaar kerst wist dat ze
Magister ging vervangen door deze
nieuwe systemen hebben ze ruim
de tijd gehad om de systemen te
optimaliseren en dan nog laten ze
ons het nieuwe jaar beginnen met
zo’n halffabricaat. Een goed begin
is het halve werk, maar maak je
werk dan wel even af.
Teun
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Vogelvereniging de
Gevleugelde Vrienden
Wanssum e.o. organiseert op
zondag 27 oktober haar
maandelijkse vogelmarkt in
zaal ’t Brugeind in Meerlo.
Deze markt duurt van 09.30
tot 12.00 uur.
Op deze markt kan men vogels
kopen en verkopen en is er
meer informatie te vinden
over het houden van vogels.
Daarnaast kunnen vogelbezit
ters ook de nagels van hun
eigen vogel laten knippen.
Vogels mogen alleen aange
boden worden in daarvoor
bestemde kooien (maximaal
twee vogels per kooi). Duiven
en kwartels zijn niet toegestaan
zonder inentingsbewijs.

Leerlingen aan de slag in de natuur
Leerlingen van groep 6 en 7 van basisschool Megelsheim in Meerlo gingen woensdagochtend 9 oktober in de natuur aan de slag. Dit deden zij onder
leiding van vrijwilligers en IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen).

Een groep kinderen ging bomen knot
ten. Ze kregen uitleg over het gebruik
van gereedschap en hun veiligheid. De

andere groep ging appelsap maken.
Eerst werden de appels in de hoog
stamboogaard geraapt, gewassen en

vervolgens in kleine stukjes gesne
den. De vrijwilligers van het wijngilde
Peel en Maas hadden een handmatige

vruchtenpers meegenomen. Hierin
gingen de stukjes appels. Met als
eindproduct vers biologisch appelsap.

Zumba
marathon
voor
Pink Ribbon

Mannenkoor Die Sevensanghers neemt afscheid van dirigent

In Froxx in Horst vindt
zondag 20 oktober een Pink
Party Zumba Marathon.
De opbrengst van de marathon gaat naar Pink Ribbon,
een onderdeel van KWF
Kankerbestrijding.

Oostenbrink was bijna twintig jaar diri
gent van beide mannenkoren. Naast

Oktober staat in het teken van
borstkanker. Een op de zeven
vrouwen in Nederland krijgt
borstkanker. Elk jaar overlijden
nog steeds meer dan 3.000 men
sen aan de gevolgen van deze
ziekte. Tijdens de marathon
komen de deelnemers in actie
tegen deze kanker. De marathon
is van 10.00 tot 12.00 uur.

Lezing ener
getische
natuur
geneeskunde
In de bibliotheek van Horst
vindt op donderdag 24 oktober een lezing plaats over
energetische natuurgeneeskunde. De lezing wordt verzorgd door Janneke Hanssen
en is van 19.30 tot 21.30 uur.
Janneke Hanssen geeft
E.E.N. Therapie, wat staat
voor Eclectisch Energetisch
Natuurgeneeskunde. Dit is een
holistische geneeswijze, die zich
richt op het in balans brengen
van lichaam, geest en bewust
zijn van de cliënt. Aanmelden
voor deze lezing kan via
praktijkjannekehanssen@
outlook.com of WhatsApp
06 46 14 05 28.

In De Wingerd in Sevenum vindt zondag 27 oktober om 11.00 uur het
concert ‘The Grand Finale – nog een keer Vincent Oostenbrink’ plaats.
Dit concert wordt georganiseerd door Mannenkoor Die Sevensanghers
en Mannenkoor Arch Luit en staat in het teken van het afscheid van
dirigent Vincent Oostenbrink.
dirigent was hij tot aan zijn pensioen
gerechtigde leeftijd in 2011 docent

dwarsfluit en panfluit aan muziek
scholen in Oost-Brabant. Hij is auteur
van muziekboeken voor panfluit en
dwarsfluit en producent van diverse
cd’s in zijn eigen studio De Sjans in
Panningen. Hij trad als panfluitsolist
op in binnen- en buitenland.
Ook de Percussiegroep Fanfare

Concordia Leveroy treedt tijdens
het concert op. Er zijn werken te
horen van onder anderen Verdi,
Mozart en Lennon en McCartney. Die
Sevensanghers wordt bij een aantal
werken op de piano begeleid door Von
Reijnders.

Norbertuswijk staat stil bij thema armoede
In navolging van theatervoorstelling Zelf Sjöldj vindt er op donderdag
17 oktober een nieuwe activiteit rond het thema armoede plaats in de
Norbertuswijk in Horst. Ditmaal wordt ‘Smaak voor armoede’ gehouden.
Het Norbertus wijkcomité vond dat
het thema armoede nog veel meer

aandacht mocht krijgen. Vandaar dat
het initiatief ‘Smaak van de Armoede’

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

werd omarmd. Gekozen is voor een
Haofpadensoep, die van oudsher
gemaakt wordt van groenten die in
het najaar in d’n haof (de tuin) te
vinden zijn. Deze is daardoor niet
alleen voedzaam, maar ook goedkoop.

De aanvang is om 12.00 uur en het
streven is om de activiteit rond de klok
van 14.00 uur af te ronden. De locatie
is het Huis van de Wijk in Horst.

r
Zondag 20 ok tobe
uur
00
open van 13.00 tot 17.

Broeken
week
*

*tenzij anders aangegeven

Vogelmarkt
in Meerlo
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Graag tot ziens bij:

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Agenda t/m 24 oktober 2019
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Vergadering

WIEWET’T dorpsquiz

Paddenstoelendag

Tijd: 18.00-23.30 uur
Locatie: Eetcafé Bej Ber Swolgen

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Vergadering

Inside The Cage Festival 2019

Tweedehands markt

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad
Locatie: café Kleuskens Meterik

Tijd: 15.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Quiltcafé

10 jaar DiaconieNu

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Lambertuskerk Horst

Pre-party Inside the Cage

Herfstkriebels

Tijd: 21.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 21.30 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad
Locatie: Synthese Horst

zo
20
10

Rockin’ The Hitzone
Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Pink Party Zumba Marathon
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Froxx Horst

wo
23
10
do
24
10

Nienke Wijnhoven live!
Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Muziekcafé Anja ván de smid
Locatie: Muziekcafé Anja ván de smid Horst

Lezing energetische
natuurgeneeskunde
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: bibliotheek Horst

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

Aan de slag met textiel in de Kantfabriek
Marloes Jongen geeft op zaterdag 26 oktober en zaterdag 16 november de workshop Maak je eigen wandkleed. basis van het handweven aangeleerd,
een stukje textielkennis bijgebracht
De workshop vindt plaats in de Kantfabriek in Horst.
Textiel werkt aan de muur, het geeft
het interieur een warm en behaaglijk

gevoel en geeft ook nog eens opti
male akoestische waarde aan een

huis. Daarbij ziet het er ook nog eens
mooi uit. In twee dagdelen wordt de

en worden ideeën van de deelnemers
vertaald naar een product dat thuis
kan pronken aan de wand. Met die

kennis kan iedereen vervolgens ver
der aan de slag. De workshop resul
teert in een zelfgemaakt wandkleedje.
Voor meer informatie en aanmelden
zie ook de website van het museum.

Adver torial

Dankbaar Donker Horst
Govers Hekwerk is met 45 jaar ervaring inmiddels een begrip
in de hekwerk branche. Met een team van 30 medewerkers bieden
wij een totaaloplossing op het gebied van terreinbeveiliging voor
zowel de zakelijke als de consumenten markt.
Ons werkgebied strekt zich uit over Nederland en België.

Het ligt achter ons. Een project waar we naar hebben uitgekeken, maar ook met spanning enorm tegenop
hebben gekeken. Kan dit allemaal wel? Ontzettend opgelucht en vereerd over de vele reacties die zeggen
dat Donker Horst is geslaagd. We willen iedereen bedanken die dit met ons hebben mogelĳk gemaakt.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

HEKWERK MONTEUR
REGIO VENRAY-HORST

m/v (fulltime)

Functieomschrijving:

Als onderdeel van een enthousiast montage team draag je zorg
voor de installatie van hekwerken en toegangspoorten op locatie.
Hierbij staat de aandacht voor netheid en kwaliteit voorop.
Als montage team draag je zorg voor het gewenste eindresultaat
voor onze opdrachtgevers.

Wij vragen:

Iemand die van aanpakken houdt
Iemand die houdt van buiten werken
op steeds wisselende locaties
Collegiale instelling, zelfstandig en
flexibel
Affiniteit met techniek

Wij bieden:

Uitstekend salaris conform opleiding en werkervaring
Intern/extern opleidingsprogramma
Goede primaire– en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform CAO Klein-metaal
Prettige werksfeer in een klein team
Afwisselende werkzaamheden en aansprekende projecten
Bij gebleken geschiktheid een vast contract

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Jean-Paul Govers of stuur een schriftelijke
reactie naar info@goverssierhekwerk.nl, ter attentie van de heer
Jean-Paul Govers.

’t Inne 32 | 6021 DA Budel | T 0495-494453 | www.goverssierhekwerk.nl

Op het gevaar af dat we mensen
vergeten willen we er een aantal
noemen...
Enexis, gemeente Horst aan de
Maas, bedrijfsleven voor hun grote
en kleine bijdragen, vrijwilligers
oud Kerkhof, kerkbestuur , kosters en deken de Graaf Woutering
voor een enorme gastvrijheid, alle
aanwonenden, winkeliers, cafés
en restaurants, en de vele anonieme helpende handen die het
sjouwwerk deden, Ryan Palmen,
Raymond Knops en Kees van
Rooij, bewoners Loevestraat en
Steenstraat, de websitebouwer,
Pr-groep, verschillende fotografen

en leerlingen Dendron College.
Alle ondersteunende diensten voor
kostuums, grime, licht, geluid,
ticketing en de vele, vele vuren in
Donker Horst.
Een speciaal woord van dank voor
de vele vrijwilligers achter de
schermen en de figuranten ervoor
die Donker Horst tot leven brachten, inclusief de kinderen die lieten
zien dat het oude Horst door de
tijd heen altijd jong is geweest.
Last but not least het publiek.
We denken dat Donker Horst niet
alleen even het stilste dorp van
Nederland was, maar ook nog eens

het meest gedisciplineerde publiek
van de wereld mocht ontvangen.
Een diepe buiging naar jullie
allemaal. Wij zullen dit nooit vergeten...
Een trotse werkgroep Donker Horst
Horst aan de Maas 800

1710 \ service
Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Hegelsom
Heilige mis

09.30

woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

Tienray
zaterdag
woensdag

kerkdienst
kerkdienst

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

10.00
14.30

Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

Jublileum stichting Diaconie Nu
Stichting Diaconie Nu viert zaterdag 19 oktober het tienjarig bestaan om 18.00 uur met een jubileummis in de
St. Lambertuskerk in Horst. Deze wordt opgeluisterd door het gospelkoor Spirit of Love uit Tegelen.
Diaconie Nu is een stichting die zich
inzet voor mensen aan de rand van
de samenleving maar ook voor zieken
en eenzame mensen. In de loop van
de jaren zijn er verschillende acties
geweest om deze mensen te helpen.

Denk daarbij aan een speelgoedactie
voor kinderen in asielzoekerscentra,
voedselpakketten voor minderbe
deelden, zieken en eenzame mensen,
Nacht zonder Dak waar jongeren geld
inzamelden voor een dagje tover

land voor asielzoekers. Verder heeft
de stichting al 10 jaar op dinsdag een
inloopmorgen in het parochiezaaltje
van de St. Lambertuskerk.

Kinderopvang ’t Nest en Expeditie Sevenum

Vernieuwd aanbod buitenschoolse opvang
Na de herfstvakantie begint het professioneel en gevarieerd activiteitenaanbod voor de buitenschoolse
opvang. Daarvoor hebben Kinderopvang ’t Nest en Expeditie Sevenum de handen in een geslagen met verschillende verenigingen en organisaties uit Sevenum, Kronenberg en Evertsoord om de kinderen een structurele en vernieuwde sport- en leefomgeving te bieden.
Kinderen ’s middags meer en structu
reel laten sporten. Dat is het motto bij
de ontwikkeling van het vernieuwde
activiteitenaanbod voor de BSO.
Expeditie Sevenum heeft in samen
werking met Kinderopvang ’t Nest
het idee gecreëerd om kinderen op

sportieve en culturele ontdekkings
tocht te sturen. Dit idee is vertaald
naar een online database waarbij
kinderen zich kunnen aanmelden voor
naschoolse sport- en cultuuractivitei
ten. Er is enthousiast gereageerd op
het initiatief. Inmiddels zijn er al elf

verenigingen en organisaties die een
naschoolse activiteit organiseren. Het
vernieuwde naschoolse aanbod wordt
aangeboden onder de naam Jibbie.
Vanaf januari 2020 mogen ook kin
deren die niet bij de BSO zitten zich
inschrijven via Jibbie.

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
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

Gebiedsteams

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

Dorpsquiz Swolgen
Swolgen maakt zich voor de tweede keer op voor de grote WIEWET’T dorpsquiz. Bij de eerste editie vorig jaar
waren ruim driehonderd inwoners druk in de weer met het beantwoorden van de vele vragen en het uitvoeren van diverse opdrachten. Uiteindelijk won vriendengroep Nie Mer Te Redde. Dit jaar vindt de quiz plaats op
zaterdag 19 en zaterdag 26 oktober.
Op zaterdag 19 oktober kunnen de
deelnemende groepen tussen 18.00
en 18.30 uur de quizboeken ophalen
bij Eetcafé Bej Ber. Diezelfde avond
moeten de boeken tussen 23.00 en
23.30 uur weer worden ingeleverd,
eveneens bij Bej Ber. Vervolgens zijn

de deelnemers in de gelegenheid om
met elkaar van gedachten te wisselen
over de vragen, gevonden antwoorden
en uitgevoerde opdrachten.
Een week later, op zaterdag 26 okto
ber, worden de deelnemers om 19.30
uur in Café Zaal Wilhelmina verwacht

voor de feestelijke afsluiting en de
bekendmaking van de winnaars. Daar
worden de deelnemende groepen
eerst nog aan een lastige opdracht
onderworpen waarbij de klassering
medebepalend is voor de einduitslag.

Tandarts
Spoedgevallendienst

18 t/m 20 oktober 2019
Tand ID Meerlo
Raadhuisplein 24, Meerlo
0478 69 24 65

21 t/m 27 oktober 2019
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

Verloskundige zorg
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
Postbaan 14a Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 15 15 30 10

Tienjarig bestaan

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen

De Schuilplaats
zondag

Huisartsenpost
(alleen na telefonische afspraak)

Kronenberg

zondag

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

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

Apotheek Maasdorpen
11.00

Grubbenvorst

zondag

Apotheek Horst
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Toneelavonden toneelvereniging T ovri
Toneelvereniging Tovri organiseert op zaterdag 26 oktober, vrijdag 1 en zaterdag 2 november de jaarlijkse
toneelavonden van toneelvereniging Tovri in MFC De Meulewiek in Meterik. Dit jaar koos de organisatie
voor een eenakterfestival. Toneelvereniging Tovri speelt drie eenakters, die qua inhoud zeer verschillend
zijn, echter één ding hebben ze gemeen, de schrijver: Alwin Grijseels. De regie wordt gevoerd door Marinho
Peeters. Toneelvereniging Tovri speelt de voorstellingen: Bingo, Zo moeder, zo dochter en Mannenpraat.

20

Jij maakt ‘m super

• VEEL
P
O
=
P
O
•
N
E
L
L
E
D
O
M
M
O
OP=OP • VEEL SHOWRO

showroomkeukens
tot

50%
korting

Kom langs en proﬁteer!
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HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

WWW.SUPERKEUKENS.NL

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

