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Horst aan de Maas

Wilde Westen
Ringen schieten, duelleren en het naspelen van de Amerikaanse burgeroorlog: tijdens de 50e editie van het Western Weekend bij schietvereniging Davy Crockett in Meterik, waande
bezoekers én deelnemers zich voor eventjes in het Wilde Westen. Tijdens het evenement aan De Bergsteeg dat van woensdag 17 tot en met zondag 21 augustus duurde, waren de
optrekkende kruitdampen nooit ver weg. Het terrein van de vereniging veranderde na een afwezigheid van twee jaar weer in een pioniersdorp vol cowboys en indianen, precies zoals
er tot 1900 velen waren in het Westen van de Verenigde Staten. Waar het gerstenat en de livemuziek in die tijd nooit ver weg waren, was dat in Meterik ook meer dan voldoende
voorhanden. Op vrijdagavond zorgde Paul Chevrolet & The Rocking Cadillacs voor bijpassende klanken en een feeststemming, waar op zaterdag hun collega’s van Fishnet Stockings
de cowboylaarzen van de vloer kreeg. Liefhebbers uit binnen- en buitenland klikten hun holsters aan de broekriem en wisten de weg naar Meterik moeiteloos te vinden.
/ Beeld: Sten Jetten

Eric Brouwers twijfelde geen
seconde over innemen raadszetel

COA start noodopvang amv’ers
in Gr8 Hotel Sevenum

De vacante raadszetel bij het CDA in Horst aan de Maas wordt de komende periode
ingevuld door Eric Brouwers. Hij neemt de zetel over van Han Geurts, die besloot af te
zien van een positie in de raad, omdat er volgens hem een onwerkbare situatie ontstond nadat hij werd gepasseerd als potentieel wethouder.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vangt in september zestig alleen
staande minderjarige vreemdelingen (amv) op in het GR8 Hotel aan de Kleefsedijk
in Sevenum. Het gaat om minderjarige jongeren tussen 13 en 18 jaar die zonder
ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen om asiel aan te vragen.
Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding voor deze jongeren. Het COA heeft een
huurovereenkomst voor een halfjaar met GR8. Ook in andere gemeenten werken GR8
en het COA samen.

Nadat ook Annemie Craenmehr-Hesen,
volgens de kieslijst de volgende die
aanspraak mocht maken op de raadszetel,
aangaf de kans aan zich voorbij te laten
gaan, kwam het partijbestuur uit bij de
ervaren Eric Brouwers. Hij zat eerder al van
2010 tot 2018 in de Horster gemeenteraad.
Fractievoorzitter John Jenniskens is blij dat
Brouwers terugkeert.

“In principe verwacht je dat de kieslijst
wordt aangehouden, maar Annemie had
persoonlijke redenen om af te zien van de
raadszetel. Als het aan ons had gelegen had
zij de deze gewoon ingevuld, maar toen
bleek dat dat geen optie was hebben we Eric
gepolst.”, aldus John Jenniskens.
Lees verder op pagina 03

Het COA plaatst alleenstaande minderjarige
vreemdelingen in opvanggezinnen
via stichting Nidos of vangt ze op in
kleinschalige woonvoorzieningen zoals
vanaf september in het Gr8 Hotel in
Sevenum. De jongeren gaan waar

mogelijk naar school in de regio. Het
COA gaat hierover in gesprek met
onderwijsinstellingen.

Lees verder op pagina 03
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Ben je (vervroegd)
gepensioneerd,
woonachtig in Horst en
vind je het leuk om te
tuinieren?
Dierenartsenpraktijk
Horst is op zoek naar
iemand om onze tuin en
die van de dierapotheker
te onderhouden.
Heb je interesse neem
dan snel contact op met
ons, telefoonnummer
06-51 349 816.

Appels zelf plukken €0,50 fruitbomen
Tienraijseweg 2, Meerlo 06 53 13 01 32
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

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

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

‘Ik zou zo graag, zo graag nog even blijven.
Ik was zo graag, zo graag nog even hier.’
Tot het einde toe zelfstandig. Het leven in eigen hand
houdend, is toch nog vrij onverwacht van ons heengegaan
onze lieve zus, schoonzus en tante

Mia Poels-van de Ven
* 28 februari 1937

† 19 augustus 2022

Echtgenote van Martien
Levenspartner van Pierre

Poels †

Meijers †

Familie van de Ven
Familie Poels
Familie Meijers
Correspondentieadres:
Familie van de Ven, Langeweg 75, 5801 XW Venray
Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Mia op woensdag 24 augustus om 18.00 uur tot 18.45 uur in Uitvaartcentrum Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
De crematiedienst zal plaatsvinden op vrijdag 26 augustus
om 14.00 uur in Crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40
te Venray.
In plaats van bloemen graag een gift voor de hersenstichting. Hiervoor staan collectebussen in het crematorium.
Een hartelijk woord van dank aan allen die Mia met liefdevolle zorg en aandacht in haar laatste levensfase omringd
hebben. In het bijzonder Dr. Deckers, medewerkers Proteion
en Hospice Doevenbos.
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Eén van de oudste en nog actieve vereniging in Horst aan de Maas

‘Iedere vijf jaar vieren we ons bestaan, want het
kan zomaar de laatste keer zijn’
Het is op 1 september 2022 precies 65 jaar geleden dat SVZ’57 werd opgericht. De Grubbenvorster recreatieve
ontspanningsvereniging is daarmee in Horst aan de Maas één van de oudste, nog altijd actieve, in haar soort.
Hoewel de roemrijke gloriejaren al eventjes verleden tijd zijn, speelt SVZ’57 op sociaal vlak nog altijd een
belangrijke rol voor haar leden. “Het sociaal-maatschappelijke belang van SVZ’57 is nog altijd springlevend”,
aldus voorzitter Jos Wijnen.

‘Al 65 jaar lang zetten u en uw leden
van SVZ’57 Grubbenvorst zich in voor
de (internationale) gemeenschap.
Opgericht als vereniging voor recreatie
en ontspanning, maar al decennialang
zo veel meer dan dat. U bent als een
katalysator in de gemeenschap, de
vonk die het vuur aanwakkert, en dat
al 65 jaar. Dat verdient waardering.
Wij feliciteren u dan ook van harte
met de 65ste verjaardag van uw vereniging.’ Het zijn woorden die SVZ’57
voorzitter Jos Wijnen iedere keer weer
kippenvel bezorgen, als hij er aan
denkt. De loftuitingen, afkomstig uit
een brief van het Europees Parlement
en ondertekend door voorzitter
Roberta Metsola, vormen voor hem de
ultieme blijk van waardering voor de
belangrijke rol die SVZ’57 als trendsetter op vele fronten heeft vervuld.

De Zwaantjes
Zoals veel ontspanningsverenigingen
uit de regio, werd SVZ’57 in eerste
instantie opgericht als recreatieve
voetbalclub. De zonen van Mart en
Sjeng Roeffen gaven hun club de
naam Roeffen Boys mee. Hoewel
de vereniging in de loop der jaren
meermaals van naam veranderde,
bleef deze in de volksmond altijd
hetzelfde: ‘de Zwaantjes’. Het heeft
alles te maken met clubgebouw
De Zwaan, jarenlang het vaste honk
van SVZ’57. De Zwaan was plaats van
handeling van diverse activiteiten van
de o
 mnisportvereniging, die naast
voetbal ook al gauw andere sporten
ging beoefenen. “Op een gegeven
moment hadden we niet alleen twee
veldvoetbal- en zaalvoetbalteams,
maar ook meerdere biljartteams
die uitkwamen in de reguliere
competitie van de KNBB. Daarnaast
werden er bijvoorbeeld toertochten
georganiseerd voor fietsers en na
verloop van tijd organiseerden we ook
jeugdactiviteiten”, blikt voorzitter Jos
Wijnen terug op de hoogtijdagen. Zelf
werd hij in 1971 lid van de vereniging,

waar hij sinds 2008 als voorzitter
fungeert.

Internationale toppers
“Op ons hoogtepunt hadden we 130
leden”, vertelt hij. “Daar zijn er nu nog
altijd 25 van over, al wordt de gemiddelde leeftijd logischerwijs steeds
hoger”. Eén van de 25 overgebleven

leden is er zelfs al sinds het begin
bij: Sjen Roeffen. “Hij is één van de
oprichters, oud-voorzitter en altijd
actief geweest binnen diverse commissies en werkgroepen”, legt Jos
zichtbaar trots uit. SVZ’57 stond aan de
wieg van stichting Parel aan de Maas
en organiseerde eind jaren 80 twee
grote internationale biljartevene-

menten in Grubbenvorst. Daar gaven
door de jaren heen wereldtoppers als
Dick Jaspers en Raymond Ceulemans
acte de présence. “In 2009 waren
we nog gastheer van het Europees
Kampioenschap Artistiek”, vertelt
Jos. “Dat soort evenementen hebben er mede voor gezorgd dat SVZ’57
altijd een belangrijke rol speelde in
de gemeenschap.” Jos roemt daarbij
de kartrekkersrol die ‘zijn’ vereniging
al die jaren heeft gehad. Eén van de
meest recente voorbeelden daarvan is
de inzet van SVZ’57 bij de campagne
voor een rookvrije generatie. “De
Zwaantjes hebben altijd hun vleugels
uitgeslagen. Op vele fronten, zowel
regionaal als landelijk en zelfs internationaal. In 2019 kreeg ons project
‘Draag bij aan Rookvrij’ veel aandacht,
maar we waren onze tijd wel vaker
ver vooruit. We probeerden altijd
trendsetters te zijn op sociaal-maatschappelijk vlak”, somt Jos op. “Dat
ging niet altijd makkelijk. We moesten strijden voor onze positie, erkenning en waardering. Het heeft echter
vele mooie herinneringen opgeleverd
de afgelopen 65 jaar. We mogen best
stellen dat SVZ’57 voor velen een goed
voorbeeld was.”

Waardering
De overgebleven leden treffen elkaar
nog altijd drie à vier keer per jaar.
“Dat doen we onder het genot van
een hapje en een drankje. We zijn een
soort tweede huiskamer geworden

voor onze leden. Altijd wordt er teruggeblikt met anekdotes over vervlogen
tijden en legendarische wedstrijden.”
Binnenkort heeft één van deze bijeenkomsten een iets officiëler karakter.
Op 1 september bestaat de vereniging
namelijk 65 jaar. Officieel is het geen
jubileum, maar dat deert de voorzitter
allerminst. “We hebben afgesproken
dat we iedere vijf jaar uitgebreid stilstaan bij het bestaan van SVZ’57, simpelweg omdat we niet weten hoe lang
we nog bestaan. De leden worden
ouder en de activiteiten schaarser.”
Het 65-jarig bestaan wordt gevierd op
27 augustus in het huidige clublokaal
Beej Toën. De anekdotes uit het roemrijke verleden zullen dan ongetwijfeld
weer de revue passeren. Ze zijn er
trots op, de leden van SVZ’57. Maar zij
niet alleen, ook vanuit Brussel is de
waardering groot, zo bleek al uit de
brief die eerder dit jaar bij de voorzitter op de mat viel.

De Zwaantjes hebben
altijd hun vleugels
uitgeslagen. Op vele
fronten, zowel regionaal
als landelijk en zelfs
internationaal

Tekst: Jelle van Hees

Vervolg voorpagina

COA start noodopvang amv’ers in Gr8 Hotel Sevenum
Veilig en zonder overlast
Het COA treft maatregelen om ervoor
te zorgen dat de opvang op een
goede wijze verloopt. Er is begelei-

ding aanwezig, die de jongeren helpt
in hun asielproces en tevens toeziet op de gang van zaken in en om
de locatie. Het COA is ervaren in de

opvang van deze doelgroep. Eerder
dit jaar werden in andere gemeenten
zoals Bodegraven ook al jonge vluchtelingen opgevangen. De gemeente

heeft de bewoners en ondernemers
in de omgeving van het Gr8 Hotel
geïnformeerd.

Vervolg voorpagina

Eric Brouwers twijfelde geen seconde over innemen raadszetel
“We zijn bijzonder tevreden dat hij
de vrijgekomen positie namens het
CDA in wil vullen.”
Eric Brouwers is binnenkort terug
van weggeweest in de raadszaal,
waar hij van plan is om zich op
diverse fronten te laten gelden. “Laat
ik vooropstellen dat het een eer is
om raadslid te mogen zijn. Wonen
is voor mij één van de belangrijkste
thema’s, maar ook duurzaamheid
staat hoog op de agenda. We leven
in een dynamische wereld en daar
moeten we op anticiperen. Dat zie ik
de aankomende tijd als mijn voor-

naamste taak”, zegt hij.

Han Geurts
Nadat het CDA Han Geurts passeerde
als wethouder, ontstond er volgens
hem een onwerkbare situatie. Het
deed hem uiteindelijk besluiten om
ook af te zien van een raadszetel. De
strubbelingen en uitlatingen zorgden
voor de nodige imagoschade bij de
partij. “Ik wil die uitspraken graag
laten voor wat ze zijn”, reageert John
Jenniskens. “We respecteren de inzet
van Han en zijn beslissing om af te
zien van de raadzetel. Het is voor

eenieder wellicht de verstandigste
keuze geweest. Wat ons betreft is
het boek daarmee dicht. We beginnen opnieuw met schrijven met
een complete fractie en wethouder
(Elbert Joosten, red.), waarmee we
weer vooruit kunnen kijken.”
De interne strubbelingen brachten
Eric Brouwers op zijn beurt niet aan
het twijfelen. “Natuurlijk was het
ergens wel een verrassing toen de
vraag kwam om de raadszetel in te
nemen”, vertelt hij. “We hebben het
er intern ook wel over gehad. De
fractie liet weten dat ze het fijn zou-

den vinden als ik me weer bij ze zou
voegen. Toen de griffier kwam met
de vraag of ik weer raadslid wilde
worden, heb ik geen seconde getwijfeld.” Het verkiezingsprogramma
van het CDA is Brouwers dan ook
niet vreemd. “Aan de voorkant heb
ik veel energie gestopt in afgelopen
verkiezingen. Onder andere door het
programma mee op poten te zetten. Voor nu is het belangrijk dat
we vooruitkijken. We hebben veel
van de afgelopen roerige periode
geleerd, maar de focus mag nu weer
op de toekomst.”

Fietsers gewond na val in Horst
Op de Kranestraat in Horst zijn in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 augustus twee fietsers,
een man en een vrouw, gewond geraakt. Dit gebeurde na een val van de fiets.
Het ongeluk gebeurde rond 01.30
uur. De vrouw zou tegen een

geparkeerde auto aangefietst zijn,
waardoor ze ten val kwam. De man-

nelijke fietser fietste achter haar
aan en viel daardoor ook. De man

en vrouw raakten allebei gewond.
Hulpdiensten waren snel ter plaatse
en het tweetal moest voor behandeling naar het ziekenhuis.
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Hoi

Column

Vliegen
Wat is vliegen toch eigenlijk
iets unieks. Een speciale
beleving. Iets wat je niet iedere
dag meemaakt.

uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

’t Winkeltje - Herstraat 44 - Horst, is
v.a. 15.08.2022 t/m 15.09.2022 gesloten.
Tot ziens !
Gezocht: Klusjesman voor plaatsen
schutting, maar ook kleinere klussen.
077 39748754 na 5 uur achter de
schutting 3.40

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Nieuwe oogst APPELS PEREN
EN PRUIMEN. Te koop in onze
automaat. Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50 Meterik.
Tel. 06 12 99 88 59
Kom je bij ons koken?
Dagvoorziening de Zwingel Melderslo
zoekt een kookvrijwilliger.
Bel 06 23 43 67 43
Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30 optidee.
nl/peggy-wismans fb: Opti-Duur

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Nieuwe oogst APPELS PEREN
EN PRUIMEN. Te koop in onze
automaat. Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50 Meterik.
Tel. 06 12 99 88 59

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Iets voor u?

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
T.k gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier bloter mesttank
kipper tractor enz 06 19 07 69 59
Afvallen mbv hypnose: emotie-eten,
Hypnotische maagband, snoepen
Suikerverslaving. Leon 06 10 93 02 35
HypnosePraktijkPhilips.nl Deurne
Trakteer U Vader / Moeder op een
uitje of trakteer Uzelf! Dit kan: vrij/
za/zo. Info: 06 53 91 96 44 Tegen
betaling en goed overleg in omgeving
Sevenum/Horst/Venray/Venlo.
Te koop diverse soorten groenten en
fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 398 35 52
Donderdagavond Yoga van 18.4519.45 en 20.00-21.00 uur info
tel. 06 46 32 00 39 of
www.asanayogahorst.nl

Het Hobby Gilde Horst e.o. richt zich
op volwassenen, waarbij maatschappelijk
actief blijven hoog in ons vaandel staat.
In de loop van september
beginnen wij weer met onze cursussen.
Bij de volgende activiteiten is er nog
voldoende plaats:

Creatief

Beeldhouwen / kaarten maken
textiele werkvormen

Sport en Spel

bridgeles / bridge (wedstrijd) / voetvolley

Talen

Duits / Engels voor beginners
Frans 2e jaars en gevorderden
Spaans voor beginners

Onder het gezelschap van
soms wel meer dan honderden
vreemden. Toch af en toe een
praatje maken, even socializen met
andere passagiers. Want je zit toch
voor een x aantal uren met hen
alleen.
Tijdens het opstijgen, blijven gapen
en slikken voor de nare gevoelens
in je oren. Tijdens het opstijgen, je
ogen uitkijken door het feit dat je
van de grond loskomt en gewoon
vliegt. Alles onder je langzaamaan
kleiner en fijner zien worden. Je
afvragend of je niet een vogel had
willen zijn. Zo vrij dat je je voelt.
Je blik blijft gericht op het tafereel
wat zich onder je afspeelt. Alles
vervaagt en voor je het weet zit je
hoog in de lucht. Je mag je gordel
losmaken, en je hebt toestemming
om door de lucht te wandelen.
Best gek als je er zo over nadenkt,
dat je tussen de wolken aan het
lopen bent. Op een ondenkbare
hoogte. Terwijl de turbulentie
komt, snel je naar je stoel en hou
je je vast. Toch een angst, terwijl
de kans groter is dat je met de
auto iets overkomt dan met een
vliegtuig. Je klemt je goed vast aan
je armleuning en voelt adrenaline
door je lijf razen.
Voor je het weet ben je het
alweer vergeten door het
adembenemende uitzicht vanuit
de raampjes. Als je goed kijkt, zie
je zelf ijs. Hoe koud zou het buiten
je wel niet zijn? Dankbaar dat je
dat niet mee hoeft te maken, en er
goed van afgeschermd bent.
Zodra de daling in wordt gezet,
je toch even schrap zetten.
Wetende dat beneden je ergens
een kind zijn ogen uitkijkt wanneer
hij het vliegtuig in de lucht zal
zien. De daling steeds dichter bij
komend, tot je weer een bent met
de grond. Een ervaring om nooit te
vergeten.

Overig

digitale fotografie / genealogie
omgaan met de iPad
schrijf je eigen levensverhaal
Voor verdere informatie en aanmelding
verwijzen wij u graag naar onze website
of naar het secretariaat via
06 18 23 26 00 of bestuur@hobbygilde.nl

www.hobbygilde.nl

Wat is vliegen
toch een speciale
beleving

Mirthe
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Geplukt

Hester Nellen Tienray
Haar creativiteit heeft ze niet van een vreemde. Als klein meisje bracht ze uren door in het schuurtje in de
tuin, waar ze samen met haar vader druk in de weer was met houtbewerking. Deze passie is altijd gebleven en
ze heeft er zelfs gedeeltelijk haar werk van gemaakt. Deze week wordt Hester Nellen (46) uit Tienray geplukt.

assortiment uit tot allerlei verschillende houten spullen, van snijplanken
tot wijnhouders. Dit deed ze lange
tijd hobbymatig, maar dit jaar nam ze
de grote stap om officieel haar eigen
bedrijf, TofHout, te starten. Aan huis
heeft ze haar eigen winkeltje, waar
ze al haar creaties verkoopt. “Ik plaats
op Facebook wat ik maak en daar
wordt heel leuk op gereageerd. Soms
staan mensen al voor de deur voor ik
open ben, omdat ze bang zijn dat het
anders meteen weg is.”

Gezin

Dat Hester opgroeide tussen het
hout, heeft alles te maken met de
grootste hobby van haar vader. Hij
was namelijk, naast zijn werk als
tandtechnicus, gek op houtbewerking. Ook haar moeder was creatief aangelegd, dus voor Hester
was het niet meer dan logisch om
hierbij aan te sluiten. “Dat vond ik
heerlijk. Geef mij maar een stukje
hout en ik begon”, lacht ze.

Onderwijs
Ook toen ze ouder werd, bleef het
zo dat Hester liever met haar handen bezig was, dan dat ze in de
schoolbanken zat. “Ik wilde eerst
zelfs altijd automonteur worden”,
geeft Hester aan. “Leren ging
prima, ik heb de havo afgerond
en ben erna begonnen aan een
hbo-opleiding, maar ik merkte dat
het me te veel moeite kostte om
mijn aandacht bij lessen als psy-

chologie en sociologie te houden.” Na
één jaar hbo besloot Hester dan ook
terug te gaan naar het mbo, waar ze
de opleiding sociaalpedagogisch werk
afrondde. “Die maakte ik af met twee
vingers in de neus en daarna vond
ik een baan bij een kinderopvang.”
Ondanks dat Hester hier haar creativiteit in kwijt kon en weinig stilzat,
was dit niet haar eindstation. “Op mijn
26e ben ik geswitcht naar het speciaal
onderwijs en zes jaar later naar het
regulier onderwijs. Dit werk als onderwijsassistente doe ik nu nog steeds
parttime.” Wie denkt dat Hester de
rest van haar tijd volledig opvult met
de zorg van haar drie kinderen, heeft
het mis. “De houtbewerking is uitgegroeid tot mijn tweede baan, het is
echt een uit de hand gelopen hobby.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

GEZOCHT

VERKOOPMEDEWERKER

Ben jij de verkoper met interesse in lekker eten? Dan zoeken we jou!

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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In de keuken wandelt ondertussen ook
een hond rond, maar deze viervoeter
is niet van het gezin zelf. “Dit is onze
oppashond”, lacht Hester. “We hebben
zelf altijd een hond gehad en Twan en
ik liepen hier graag mee door het bos.
Dat was altijd echt onze ‘quality-time’,
omdat de kinderen allemaal rond
dezelfde leeftijd zijn. Dan ben je altijd
druk. Met samen wandelen ontsnapten we altijd even aan de dagelijkse
sleur.” Een aantal maanden geleden is
hondje Sietze overleden op 15-jarige
leeftijd, wat veel verdriet opleverde
binnen het gezin. “Het is nu wel leuk
om even zo’n logeetje te hebben”,
geeft Hester aan. “Toch zouden we
niet snel een nieuwe hond nemen, er
zitten toch veel verplichtingen aan.”
Quality-time vinden Hester en Twan
nu ook gemakkelijker, omdat de kinderen ouder worden. “We pakken
geregeld de motor samen om lekker
een dagje te toeren. Ook gaan we wel
eens samen naar een muziekfestival.
Dit gaat allemaal makkelijker, omdat
de kinderen langer alleen kunnen blijven. We kunnen steeds meer samendoen, dat is fijn.”

Het moment dat ze besloot meer
te doen met haar passie, was het

Sudoku

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Logeerhond

Eigen winkel

Puzzel
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moment dat ze met haar moeder
een dagje uitging. “Ik zag een klein
winkeltje dat stoeltjes met geboortekaartjes erop verkocht. Toen dacht ik:
dit kan ik ook.” Hester besloot er thuis
ook één te maken voor een kennis.
“Dat is inmiddels twintig jaar geleden
en het meisje voor wie ik het stoeltje
gemaakt had, is inmiddels het huis uit
en heeft het stoeltje meegenomen.
Dat is wel heel leuk om te horen”,
glundert Hester. Vele geboortestoeltjes volgden en Hester breidde haar

Voor Hester is het ideaal dat de winkel
zich aan huis bevindt, omdat ze dit
kan combineren met de zorg voor haar
drie kinderen. “Mijn man Twan en ik
wonen hier nu vier jaar. We leerden
elkaar kennen op Gekke Maondaag
in Grubbenvorst toen ik 30 was. Het
klikte meteen en we hebben toen
afgesproken en zijn eigenlijk niet
meer van elkaar geweken. Het ging
toen ook heel vlug. Al snel kwamen
er drie kinderen”, lacht ze. “In 2008
kwam Pip, in 2010 kwam Suus en in
2011 volgde Kick.” Ze vormen een
hecht gezin, maar haar plezier in creatief bezig zijn heeft Hester nog niet
weten over te dragen op haar kinderen. “Ze hebben daar nog geen interesse in”, vertelt Hester. “Dat vind ik
soms wel jammer, omdat ik juist met
mijn vader altijd deze passie gedeeld
heb. Ik voel me soms ook wel schuldig als ik dan in mijn eentje in de
schuur bezig ben, terwijl zij hier zitten.” Toch heeft Hester hier een goede
balans in gevonden en onderneemt
ze andere leuke dingen met haar
gezin. “We gaan graag dagjes weg
en zijn net terug van een vakantie in
Frankrijk. Dat is altijd heel gezellig.

Mijn oudste dochter vindt bakken heel
leuk, dus er wordt hier geregeld een
appeltaart uit de oven getrokken. Daar
kun je natuurlijk ook creatief mee zijn,
dat vind ik wel heel leuk. Binnenkort
is er een kunst- en crearoute door
Tienray, waar ik met mijn houtproducten ook aan deelneem. Samen
bedachten we dat zij dan ook mee zou
doen met haar baksels en dat vindt ze
heel leuk om te doen.”
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Oplossing vorige week:

Ter versterking van ons team zoeken we
een persoon, met interesse in lekker eten.
Jij maakt producten, verkoopt ze aan
onze klanten, geeft advies en zorgt voor een
nette werkomgeving.
Kassawerkzaamheden, het snijden van
vleeswaren, grillen van producten, het maken
van allerlei producten en het klaarzetten
van bestellingen behoren allemaal tot
het takenpakket. Ook het aannemen van
bestellingen via telefoon of in onze winkel is
een onderdeel van je werk.

Functie-eisen
Je bent:
> enthousiast
> klantvriendelijk
> een doorzetter
> collegiaal
> ﬂexibel
> bereid dingen te leren
Ervaring in food of in de slagerij speciﬁek is
een pré maar geen harde voorwaarde
Uren zullen in overleg zijn.
Heb je interesse?
Bel naar 0478-640405 en vraag naar John
of stuur je sollicitatie naar john@verkoeijen.nl

Verkoeijen partyservice & slagerij | Horsterweg 1a | 5809 ER Leunen
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Legalisering online gokken is een goede zet geweest
Sinds de legalisering van het online gokken in Nederland, wordt de schatkist flink gespekt. In de eerste maanden van dit jaar bracht de belasting
op kansspelen liefst 168 miljoen euro op voor de staat, waarvan het grootste deel op het conto komt van aanbieders van online gokken.
De staat is niet de enige partij die flink profiteert
sinds de legalisering op 1 oktober 2021. Op die
datum kregen een aantal aanbieders, mits ze
voldeden aan een aantal strikte voorwaarden,
een vergunning van de Kansspelautoriteit. Ook
sportclubs profiteren flink. Zo sloot Ajax al een
miljoenendeal met Unibet, presenteerde AZ gokbedrijf Kansino als shirtsponsor en speelt ADO
Den Haag in het Bingoal Stadion. En ook op televisie vliegen de gokreclames je om de oren.

Er zijn tienduizenden Nederlands die online een
gokje wagen. Dat varieert van het voorspellen
van sportuitslagen tot het spelen van een potje
poker. Het vergroot de kans op verslavingen, stelt
De stichting Anonieme Gokkers en Omgeving
Gokkers. Ze maken zich zorgen omdat gokken
steeds normaler lijkt te worden, terwijl de
problemen groter worden.
Het is niet zo dat Nederlandse online gokkers
daar pas mee zijn begonnen sinds de legalisering.

Ook voor die tijd werd er al massaal ingezet
via het internet. Het werd gedoogd. Dankzij de
legalisering wordt de staatskas gespekt, kunnen
sportclubs nieuwe inkomsten aanboren en worden
er miljoenen extra gegenereerd met tv-reclames.
Dat het aantal verslaafden toeneemt, viel vooraf
te verwachten.
De legalisering van online gokken is een goede
zet geweest. Wat vindt u?

Bespreking poll week 33

Contant geld moet blijven
‘In deze winkel kunt u alleen pinnen’: deze slogan lees je regelmatig tijdens het winkelen. Voor de jongere
generaties is dat uiteraard geen probleem, want wie heeft er nog cash geld in zijn portemonnee?
Maar voor de ouderen is pinnen een issue. Is het een goed idee om contant geld te laten verdwijnen en
alleen nog maar met pinpas of digitaal te betalen?
Nee, zeggen de respondenten van
de poll. Iedereen is het erover eens
en zegt stellig dat contant geld
moet blijven, niet alleen omdat het
een wettig betaalmiddel is, maar

ook zodat de jeugd de waarde van
geld leert kennen. “Contant geld zorgt
vooral bij jeugd voor overzicht in de
uitgaven”, stelt Sef Janssen.
Ook privacy is een vaak aangehaald

thema. Simone Hendrix-Zanders vindt
dat aspect van groot belang. “Contant
geld moet zéker blijven. Het is zeer
belangrijk voor onze privacy die we
zeer zeker moeten zien te behouden”,

* Huisinstallaties
* Verbouwen
* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl

zegt ze. Petra Gubbels-Heufs is het
grondig met haar eens. “We worden
al teveel in de gaten gehouden. Wet
van privacy, laat me niet lachen.”
Ook de praktische waarde van contact geld wordt genoemd als reden
waarom het moet blijven. Zo ook door
Hubertine Theeuwen. “Natuurlijk moet
er contant geld blijven. Wat dacht je
van een beloning voor je kleinkinderen bij een goed rapport of verjaardag of bij een (rommel)markt. Het is
ook niet in alle landen veilig om te
pinnen.” Toch wordt het educatieve
aspect, met name voor de jeugdigen,
het vaakst aangedragen als argument.
“Niet alleen voor de ouderen, maar
ook voor de jongeren onder ons is dit
veel beter”, zegt Stefan van Helden.
“Men leert beter met geld omgaan en
het stimuleert het hoofdrekenen. Voor
de economie is het ook nog eens veel
beter. De overheid blijft proberen om
van ons contant geld af te komen, zo
hebben ze ons nog beter in de hand”,
wijst ook hij op de privacy.

V
routekaart of een reisgids.
Deze hulpmiddelen zorgen er
voor dat we niet gemakkelijk
verdwalen en op de juiste bestemming aankomen.

OP REIS

Velen van ons zijn in de afgelopen weken op reis geweest.
Sommigen hopen nog op reis
te gaan. Gelukkig dat dit na
twee moeilijke coronajaren allemaal weer mogelijk is. Ook
zullen er zijn die niet op reis
gaan. Zij die de gezondheid
er niet voor hebben of waar
financiële middelen ontbreken.
Toch is ieder mens op reis.

Ons leven wordt vaak vergeleken met een reis. Een reis
die begint als we geboren
en eindigt als we sterven. Die
levensreis van ieder mens is
heel verschillend. Voor sommigen gaat die reis door
diepe dagen van tegenspoed
of over ongekende hoogten van voorspoed. Wat kan
de levensreis voor sommige
mensen zwaar zijn! Ook duurt
onze levensreis niet bij ieder
even lang. Er zijn er die maar
een korte levensreis hebben
van slechts 30 jaar of nog korter.
Op reis maken we veelal gebruik van de navigatie, een

Heb je een vraag over geloof?
Of wil je een gratis Bijbel?
Neem contact op met Evangelist Marcel de Roode 06-40080208

Voor onze levensreis is maar
één goede reisgids voorhanden en dat is de Bijbel. Door
het lezen van de Bijbel en het
luisteren naar de uitleg daarvan in Kapel De Schuilplaats
wordt ons de juiste weg gewezen naar de goede eindbestemming. Het Woord van
God zorgt ervoor dat we niet
afdwalen of verdwalen.
De Bijbel als reisgids wijst ons
op de Weg waardoor we bij
God in de hemel kunnen komen. Die Weg is de Heere Jezus. Hij heeft gezegd: ‘Ik ben
de Weg, de Waarheid en het
Leven. Niemand kan tot de
Vader komen dan door Mij.’

onbekende omgeving gemakkelijk verdwalen. Wie op
de levensreis de Bijbel als
reisgids gesloten laat, komt
op de verkeerde eindbestemming aan. Maar wie zich laat
leiden door het Woord van
God en Christus als de Weg
mag leren kennen, in Hem
gelooft, komt op de eeuwige heerlijke eindbestemming
aan. Niet ons keurige leven is
de weg tot God, maar alleen
wat Christus heeft gedaan in
Zijn lijden, sterven en opstanding.
Van harte een goede levensreis toegewenst!

Wie geen reisgids nodig
denkt te hebben, kan in een

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL
Hartelijk welkom in onze eredienst,
elke zondag om 10:00 uur.

Streekemoties

Column

Alleen of
eenzaam?
Een tijd geleden hoorde ik
iemand die in de zorg werkt zeggen dat er nooit eerder zoveel
mensen in Nederland alleenstaand waren als nu, in deze
tijd. Daarbij zouden mensen
zich tegenwoordig ook dikwijls
eenzaam voelen. Met name dat
laatste is zorgelijk. Hoewel
alleen en eenzaam soms zeker
samengaan, zal menigeen
ervaren hebben dat dit niet
altijd zo hoeft te zijn.
‘De mens is niet geboren om
alleen te zijn’ was vroeger al te
lezen in levensbeschouwende
boeken. Ook antropologen zullen
bevestigen dat de mens een
kuddedier is en zich beter voelt
in gezelschap van anderen met
wie hij gevoelens en gedachten
kan delen. Zelf woon ik al meer
dan vijftien jaar alleen en vroeg
me af, zo eerlijk mogelijk, of ook
ik vaak overvallen word door een
gevoel van eenzaamheid. Ik kon
die vraag beantwoorden met nee,
want dat overkomt me eigenlijk
maar zelden. Soms voel ik het
alleen wonen zelfs als een kleine
zegen. De vrijheid die ik daardoor
heb is soms een voordeel. Ben ik
bijvoorbeeld met m’n verkeerde
been uit bed gestapt, dan hoef
ik een ander daar niet mee te
belasten en levert het geen
schuldgevoel op. Natuurlijk is het
in werkelijkheid niet zo eenvoudig.
Echte eenzaamheid heeft diepere
redenen.
Het schijnt dat er in Nederland
momenteel ruim drie miljoen
huishoudens van alleenwonenden
zijn, waarvan een groot deel
studenten. Vijftig jaar geleden
was dat aantal nog stukken
minder. Toen bleven mensen
langer thuis bij hun (vaak grote)
gezin wonen en had ieder maar
een beperkt plekje voor zichzelf.
Het aanpassingsvermogen was
dientengevolge groter: samen aan
tafel, samen opruimen, samen tv
kijken. Het hele gezin ging naar
bed als de dag om was en dat
was relatief vroeg. Voor vervelen
was er niet veel ruimte en voor
eenzaam voelen ook niet. Hoe
anders is dat nu: de toegenomen
vrijheid voor het individu heeft een
schaduwzijde. Kunnen delen met
elkaar lijkt de beste remedie tegen
eenzaamheid.
Theo Kerstjens
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Onderhoud wegen
De komende periode worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan een groot aantal
wegen in Horst aan de Maas.
Werkzaamheden

werkzaamheden, zodat de bereikbaarheid van

De werkzaamheden worden in opdracht van de

panden duidelijk is. Betrokkenen worden ook

gemeente uitgevoerd door aannemer Landheer

geïnformeerd als parkeermogelijkheden tijdelijk

Infra B.V.. uit Sprang-Capelle. Het gaat vooral

vervallen als gevolg van de werkzaamheden.

om onderhoud en het repareren van schades. De
werkzaamheden zijn gepland tot eind september.

Meer informatie

De planning is natuurlijk afhankelijk van het weer

Kijk op www.horstaandemaas.nl/parkeren-en-

en andere onvoorziene omstandigheden.

verkeer voor meer informatie over de onderhoudswerkzaamheden.

Overlast

Voor vragen over de uitvoering van de werk-

Er wordt alles aan gedaan om het ongemak tot

zaamheden kunt u contact opnemen met de

een minimum te beperken, maar het is onvermij-

opzichter van de gemeente, Th. van Gend tel.

delijk dat tijdens de uitvoering van de werkzaam-

06 52 30 43 43. Voor algemene vragen over de

heden enige overlast ontstaat. Wij vragen hier-

werkzaamheden kunt u contact opnemen met

voor uw begrip. Aanwonenden en aanliggende

de heer R. Kersten van team Openbare Werken

bedrijven krijgen vooraf informatie over de

tel. (077) 477 9777.

5 september 2022

Informatiebijeenkomst
groot-onderhoud
Lottumseweg-Horsterdijk
We gaan beide wegen volledig reconstrueren. Dit betekent dat we het asfalt opnieuw
aanbrengen en plaatselijk ook de fundering opnieuw aanleggen. Het werkgebied loopt
vanaf de kruising Melderloseweg-Boomsweg-Lottumseweg (Melderslo) tot aan de kruising
Horsterdijk-Zandterweg (Lottum).

Vanaf 29 augustus

Wijziging ophaaldag PMD-afval

Wilt u meer weten over de inhoud van de

van 19.00 uur tot 20.00 uur. De informatieavond

werkzaamheden, dan bent u welkom op de

vindt plaats in MFC De Zwingel, Beemdweg 4 in

informatiebijeenkomst op maandag 5 september

Melderslo.

Zet u op maandag of dinsdag het PMD altijd aan de straat? Lees dan verder! Vanaf
maandag 29 augustus veranderen de inzameldagen van het PMD-afval voor de rest
van het jaar. Bij het PMD-afval horen plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en
drinkkartons.
Maandag wordt donderdag.

Nieuwe kalender

Halen we uw PMD-afval momenteel op

Verandert bij u de inzameldag? Dan krijgt u in

maandag op? Vanaf 29 augustus halen we dit

augustus een nieuwe papieren kalender met

afval op donderdag op.

de post. De nieuwe inzameldagen staan eind
augustus ook in de Afvalwijzer-app. U kunt in

Dinsdag wordt vrijdag.

de app een herinnering instellen, zodat u niet

Halen we uw PMD-afval momenteel op

vergeet het afval aan de straat te zetten.

dinsdag op? Vanaf 29 augustus halen we
dit afval op vrijdag op. Voor alle andere

Extra informatie

inzameldagen en afvalsoorten verandert er

Kijk voor uitgebreide informatie op onze

niets.

website: https://www.horstaandemaas.nl/
nieuwe-inzameldagen-pmd-afval

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,

7 september 2022

Uitnodiging conceptvisie
Centrum Sevenum
Wij nodigen u van harte uit voor een tweede bijeenkomst over de conceptvisie Centrum
Sevenum. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 september om 19.30 uur in Stapperij

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

de Gaper.
Grubbenvorst

Lottum

• Lottumseweg 74a

• Zwaanen Heike 12

Op 9 februari van dit jaar vond de eerste bijeen-

wijzigingen, vertraging opgelopen. De bijeen-

komst plaats waarbij we met elkaar de concept-

komst vindt nu plaats na de zomervakantie.

visie Centrum Sevenum bespraken aan de hand

Dan kunnen we zoveel mogelijk aanwezigen

Horst

Melderslo

van 3 thema’s (functie en doelgroepen, verkeer

verwelkomen.

• Bremweg 2a

• Nieuwenhofweg 5 (verbouwen t.b.v

(aanbouw achterzijde woning)

(intrekking omgevingsvergunning)

en groen/infra). Op basis van jullie input is de
conceptvisie aangepast. De nieuwe conceptvisie

Wij zien u graag op woensdag 7 september

bespreken we graag met u. Dat doen we voordat

aanstaande in Stapperij de Gaper, Markt 7,

we deze aan de raad voorleggen.

Sevenum. Om een inschatting te kunnen maken

• Gastendonkstraat 11
(dakkapel vervangen)
• Molenveldweg 36

van het aantal aanwezigen vragen wij u zich

(uitbreiding kassencomplex)

We hadden afgesproken dit vóór de zomerva-

hiervoor aan te melden via PostbusEenG@

• Wilhelminaplein, Steenstraat,

kantie in een bijeenkomst met u te delen. Helaas

horstaandemaas.nl.

heeft dit door diverse factoren, waaronder de
verkiezingen en daaropvolgende bestuurders-

(herbouwen gedeelte woning)

recreatieve activiteiten)
Sevenum
• Ulfterhoek ong. (SVN01 F 890) (aanvraag
inrit)
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming:

St. Lambertusplein en Kerkstraat

• Merwijckstraat 15a, Sevenum

(evenement)

• Erik de Rodeweg 5k, Sevenum

Graag tot 7 september!!

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Hoe gaan we verder?

Het opvangen van mensen die thuis écht niet terecht kunnen, daar ben ik voor. Sterker nog, als het jonge
kinderen betreft, zou ik nog in staat zijn om ze zelf op te vangen. Wie niet? Maar wat gebeurt er nu?
Mensen worden overal in hotels geplaatst zonder enig vooruitzicht, alleen als ‘noodoplossing’.
En dan? Hoe gaan ze daarna geholpen worden? Het is een feit dat er
veel criminaliteit uit de grote groep
vluchtelingen komt en deze groep
komt nagenoeg niet aan het werk.

Logisch, zonder de goede begeleiding
die ze nodig hebben. We hebben al
niet genoeg mensen om de vele vacatures te vullen, laat staan om deze
mensen hierin te helpen. Er worden

VVD Horst aan de Maas

weer vrijwilligers gezocht om ze bezig
te houden en onze eigen inwoners
moeten het zelf maar allemaal uitzoeken. Laten we eerst eens zorgen dat
we alles zelf op een rijtje hebben hier

de griffie en gemeenteambtenaren en
onze steunfractieleden van VVD Horst
aan de Maas. Het liefst pak je meteen
alles aan. Dat is helaas niet mogelijk.
Raadsleden hebben veel verantwoordelijkheid, maar hebben ook weer
niet altijd de beslissende bevoegd-

PvdA Horst aan de Maas

heid. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet? Deze vragen hebben mij
de afgelopen tijd bezig gehouden.
Over sommige zaken heb je snel een
mening, maar heel veel zaken verdienen verdieping en langdurig onderzoek. Een voorbeeld van een dergelijk

Janneke Janssen, burgerraadslid

verdiepend onderzoek zijn meerdere
ontvangen zorgelijke signalen over de
aanbesteding, uitvoering en kwaliteit
van ouderen- en jeugdzorg. Alvorens
hierover een duidelijke mening te
hebben, zijn er door ons recent vragen gesteld aan het College van B&W
en zullen in het najaar gesprekken
gevoerd gaan worden met diverse
zorgverleners. Om goed werk te leve-

ren, is een raadslid afhankelijk van
goede informatie van de gemeente,
maar zeker ook van onze inwoners.
Ik sta open voor uw mening en hoor
graag uw ideeën om dingen anders
te doen. VVD Horst aan de Maas blijft
goed, wordt beter.
Peter Lalieu

Niet gezien en gehoord voelen leidt tot wantrouwen

Steeds meer groepen in onze samenleving voelen zich overvallen door regels, beleid en simpele communicatie. We reageren verschillend als we ons overvallen voelen. De één reageert onverschillig, genuanceerd
of boos. Al deze uitingen komen voort uit onbegrip. Niet gezien en gehoord worden leidt tot wantrouwen.
Neem de opvang van vluchtelingen
als voorbeeld. Niemand voelt zich
gehoord in deze kwestie. De ratio
lijkt te verdwijnen en de emotie
neemt het over. De inwoners van
vele opvanggemeenten voelen zich
overvallen. Als er gecommuniceerd
wordt, is het een simpele boodschap

en gasverbruik, krijgt iedereen pas
weer respect voor het opvangen van
vluchtelingen/statushouders. Als we
al niet voor ons zelf kunnen zorgen in
de toekomst, hoe moeten we dit dan
voor een ander doen? Geen discriminatie, geen onwil, noodzaak.

Juiste informatie is cruciaal voor een raadslid

Wat we als fractie van de VVD Horst aan de Maas weten, daar kunnen we misschien iets mee. Wat we
niet weten, daar kunnen we zeker niets mee.
De eerste maanden van mijn
nieuwe functie als raadslid waren
best intens. Alles wat voorbijkomt moet je leren, meemaken
en vooral ervaren. Wat helpt, is
de ervaring van zittende of oudraadsleden, de ondersteuning van

en kijken of we kunnen ondersteunen
in het opvangen van vluchtelingen in
hun eigen regio. Onze inwoners hebben nu het idee dat hun eigen bestaan
in gevaar komt, laten we daar eens
wat aan gaan doen. Als de gemiddelde Nederlander weer vooruitzicht
heeft op een ‘normaal’ leven, zonder
failliet te gaan aan alleen al stroom-

die uitgedragen wordt. Tijd voor dialoog
en echte gesprekken. Laten we onze
angsten en zorgen met elkaar delen.
Want die zijn er. Waar maken we ons
zorgen om? Zijn we daadwerkelijk
bang en angstig voor de opvang van
vluchtelingen? Of maken we ons
zorgen over de woningmarkt? Of het

niet kunnen betalen van de energie
rekening? Er spelen op dit moment vele
issues waar we ons zorgen om maken.
Laten we deze issues benoemen en
bespreekbaar maken. Niet klakkeloos
onze zorgen en angsten botvieren
op een andere kwetsbare groep, die
zich eveneens niet begrepen voelt.

Die eveneens overvallen is door o
 orlog
en ellende. Niemand kiest ervoor om
te moeten vluchten. Mensen die om
economische redenen (‘gelukzoekers’)
hun land verlaten, krijgen geen
vluchtelingenstatus toegekend. Dat zijn
geen vluchtelingen. Tevens hebben
we het gevoel dat deze vluchtelingen
massaal Nederland opzoeken. Slechts
15 procent van alle vluchtelingen kiest
ervoor om naar het westen te vluchten.
Dat betekent dat 85 procent van alle

CDA Horst aan de Maas

vluchtelingen wordt opgevangen in de
regio van crisisgebieden. De landen die
wereldwijd de meeste vluchtelingen
opvangen, zijn Turkije, Pakistan en
Libanon. Een klein deel van alle
vluchtelingen wordt dus opgevangen
in Westerse landen en het aandeel
van Nederland daarin is nog een
stuk kleiner. Dus waar maken we ons
echt zorgen om?
Salwa Sohbat

Mallorca aan de Maas

Je vakantie is voorbij. Ken je dat gevoel ook? Dat je op vakantie bent en dat het daar zo mooi is, de natuur,
de omgeving, de mensen, de cultuur. Dan zeg je onder elkaar wel eens: “Zou je hier willen wonen?”
Heel vaak denk je dan dat dat best wel zou kunnen, maar al snel denk je dan toch aan je eigen dorp en huis.
Je rijdt vanaf je vakantieadres terug naar je eigen huis.
Het is alsof een paard de stal
ruikt, die drang om dan naar huis
te willen. Dan pak je de laatste
afslag Horst-Noord, nadat je over
de beste snelwegen van Europa
gereden bent. Je komt de eerste
bekende tegen en spontaan gaan
de handen omhoog en wordt er
gezwaaid. Het lijkt toch alsof het
hier schoner en opgeruimder is

dan waar we vandaan kwamen, maar
dat zie je nu pas. De glimlachjes op
de gezichten spreken voor zich. We
zijn thuis. Ook hier schijnt de zon, de
terrassen zijn gezellig druk en het
vakantiegevoel wordt alleen maar
versterkt. Heerlijk gevoel. Kijk, als
we nu na het reces in de raad alle
belangrijke zaken voorbij zien komen
en we houden allemaal voor ogen dat

Perspectief Horst aan de Maas

iedereen zich thuis moet blijven voelen in onze prachtige gemeente, dan
doen we het goed. En als we daarbij
ook nog de bloeiendste en gezondste
regio worden, dan komen er ieder jaar
ook weer vakantiegangers naar onze
gemeente, die uiteindelijk ook weer
dromen of ze hier willen wonen.
Alex Janssen

Schoolplein op groen

Ik had het laatst met een vriend van me, die ik al sinds de basisschool ken, over de lokale politiek. We zijn het
niet altijd eens, maar bij dit onderwerp vonden we gemeenschappelijke grond: schoolpleinen moeten groener.
Vlak na de verkiezingen heeft de
gemeente een aantal informatieavonden georganiseerd voor de
nieuwe (burger)raadsleden. Op
één van de avonden zag ik de klimaatatlas. Dat is een online atlas
die inzicht geeft in bijvoorbeeld
droogte, grondwater en hitte. Op
de hittekaart zie je wat het effect
is van verharding, maar gelukkig
ook wat het effect is van vergroening. Zo is het cultuurplein bij ’t
Gasthoês een stuk koeler dan het

Lambertusplein. Dat zette mij aan het
denken. De schoolpleinen zoals wij die
van vroeger kennen, met tegels, beton
en misschien een zandbak, leken ons
wat achterhaald, maar we zien ze nog
veel. De harde elementen zorgen voor
een warmer plein dat langer warm
blijft. Gelukkig zien we ook dat er bij
nieuwe scholen een andere insteek
gebruikt wordt. Zo is het schoolplein
van de basisschool in Meterik een
prachtig voorbeeld. Natuurlijke materialen, water en minder verharding.

Alles waar ik als kind van droomde.
Wij willen mee in deze geweldige
ontwikkeling. Er zijn al genoeg voorbeelden van allerlei mogelijkheden.
Zo zijn er al gemeentes die subsidies
verlenen, zijn er organisaties (zoals
IVN) die meedenken in mogelijkheden
en ook bedrijven zijn vaak enthousiast
om mee te helpen. Kunnen we samen
in Horst aan de Maas zorgen voor vergroening op de schoolpleinen?
Johan van Helden, burgerraadslid

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

Twee gouden medailles voor Voltige
Horst aan de Maas
In Ermelo vond dit weekend het
Nederlands Kampioenschap
Voltige 2022 plaats. Het pas vijf
jaar geleden opgerichte Voltige
Horst aan de Maas had zich hiervoor weten te plaatsen met één
team en één solo voltigeur. Allebei
behaalden ze goud.
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Deelname kampioenschap

Nieuw petanque-succes
voor Fred Bisschop
Fred Bisschop uit Griendtsveen wist zich zondag 21 augustus voor
de vierde keer dit jaar te kwalificeren voor een Duits kampioenschap petanque. Na eerdere kwalificaties voor de doubletten,
tripletten en mixdoubletten, dwong hij nu met zijn team deelname
af aan het kampioenschap triplette Veterans (55+).
Bisschop, die uitkomt voor
Boulefreunde Pont, vormde samen
met Georgios Dimitriadis en Günter
Dufeu van Essen Kettwig één van
de 146 teams die zaterdag 20
augustus streden om plaatsing voor
het deelstaatkampioenschap van
Nordrhein-Westfalen, een dag later
in Kamen. Met vijf overwinningen
sloot het team van Bisschop het

Vrijdag 19 augustus was Team 1 van
Voltige Horst aan de Maas als eerste
aan de beurt. Het team, bestaande
uit Floor, Marielle, Puk, Hanne, Tara
en Lise, vertoonde haar kunsten op
Duncan. Longeur Leanne wist Duncan
heel relaxed te laten galopperen. Dit
leidde tot een zeer geslaagde plicht en
kür, waarna in een bomvolle hal werd
omgeroepen dat Voltige Horst aan de
Maas het Nederlands kampioenschap
in de klasse L had behaald.
Een dag later reisde Puk van Ierland
opnieuw af naar Ermelo, ditmaal als
solo voltigeur in de klasse M. Omdat
haar solo paard geblesseerd was,
moest ze starten op een ander paard.
Desondanks liet ze een mooie plicht
zien en een sterke kür, die jury en
publiek bijzonder konden waarderen.
Van Ierland presteerde het om alle elf
tegenstanders te verslaan en werd
uitgeroepen tot Nederlands kampioen
Voltige in haar klasse.

3.000 euro opgehaald

SV Lottum maakt penningmeesters
sportclubs uit regio blij
SV Lottum organiseert sinds ruim vijftien jaar in de eerste week van de schoolvakantie samen met
Sportevents4kidz de JAKO-Voetbaldagen op de plaatselijke sportvelden. In de tweede week van de vakantie
werden al voor de achtste keer de JAKO-Korfbaldagen gehouden. De aan de twee weken gekoppelde sponsor
activiteit bracht ruim 3.000 euro op.

kwalificatietoernooi winnend af.
Ook in Kamen was het team van
Bisschop zondag overtuigend aanwezig. Vijf van de zes wedstrijden werden gewonnen. Een vijfde
plaats was het gevolg, ruim voldoende voor deelname aan het
Duits kampioenschap op zaterdag 17 en zondag 18 september in
Neuffen (Baden-Württemberg).

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Horst aan de Maas is op zoek
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Horst aan de
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

De sponsoractiviteit kent regelmatig
een andere doelgroep. De organisatie had evenals vorig jaar besloten het
sponsorbedrag beschikbaar te stellen
aan de jeugdafdelingen van de clubs
van de deelnemers: elke speler deed
mee voor de jeugdafdeling van de
eigen vereniging. Met de twee sponsoracties op de slotdagen werd door
de deelnemers dit jaar in totaal 3.090

euro bijeen gebracht.
Na vijf dagen van voetbalplezier met
diverse wedstrijdvormen, dribbelden
op vrijdag 29 juli ongeveer 165 deelnemers uit Lottum, Grubbenvorst,
Melderslo, Leunen, Swolgen en andere
dorpen met de zweetdruppels op hun
voorhoofd een kilometer met een
bal. Daarmee speelden ze samen een
bedrag van 2.035 euro bij elkaar.

Een week later waren ruim honderd
kinderen uit de hele regio aanwezig
om drie dagen lang korfbalspellen
en -vormen te spelen. Door met z’n
allen vijfhonderd doelpunten te scoren, haalden de meiden 1.055 euro op
voor het goede doel. De deelnemende
clubs kwamen onder meer uit Lottum,
Swolgen, Tienray, Leunen, Ysselsteyn,
Oirlo, Castenray en Neerkant.

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente
Horst aan de Maas;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallohorstaandemaas.nl
of bel met 077 208 32 01.

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks
wordt verspreid in de hele gemeente Horst aan de Maas en dat wordt
uitgegeven door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallohorstaandemaas.nl
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Vol programma

Feestweekend schutterij
St. Jan Grubbenvorst
Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst houdt zaterdag 27 en zondag
28 augustus haar jaarlijkse feestweekend. Op het programma
staan onder meer het dorps- en verenigingsschieten, een Familie
Battle en het koningsvogelschieten.
Op het schietterrein aan de
Kromboschweg vindt zaterdag 27
augustus vanaf 14.00 uur het jaarlijkse dorps- en verenigingsschieten plaats. Verenigingen, families
en buurt- of vriendengroepen
kunnen hier ervaren hoe het is om
te schieten met de zware buks.
Kaarten zijn verkrijgbaar tot 16.00
uur. Een identiteitsbewijs is wel
noodzakelijk.

Programma
Tijdens de Familie Battle, ook deze
middag, kan de jeugd van 8 tot en
met 14 jaar samen met een ouder,
broer zus of wie dan ook, kennismaken met diverse schietmogelijkheden in een battle tegen een
andere familie. Het winnende koppel wacht een mooie prijs. Voor de
allerkleinste is er een springkussen.
Zondag 28 augustus staat na twee

jaar weer het koningsvogelschieten op het programma. De schutters beginnen deze dag om 13.30
uur met het thuis afhalen van
het huidige koningspaar Jo en
Annie Nooijen. Van daar trekt de
stoet naar de schuttershof aan de
Kromboschweg voor de officiële
opening van het koningsvogelschieten 2022.

Huldiging
Voor niet-leden van de schutterij
bestaat de mogelijkheid mee te
schieten op de erelidsvogel. Rond
de klok van 18.00 uur zullen de
nieuwe koning en erelidskoning(in)
bekend zijn. Zij worden daarna officieel gehuldigd op het bordes voor
het schutterslokaal. Voor de jeugd
van 8 tot en met 14 jaar is deze
middag eveneens een vogel opgesteld. Wie de vogel schiet, mag zich
jeugdkoning(in) noemen.

Tweedehands markt in Kantfabriek
Wie op zoek is naar een borduurboek, een bidprentje van een ver familielid of juist die ene kleur garen, kan
zaterdag 27 augustus tussen 11.00 en 16.00 uur terecht op de tweedehands markt in museum De Kantfabriek
in Horst. Het museum heeft de afgelopen jaren veel schenkingen ontvangen waarvan delen niet zijn
opgenomen in de depots. Die worden nu voor kleine prijzen van de hand gedaan.
Handwerkliefhebbers kunnen hun
voorraadkast aanvullen en wellicht
inspiratie opdoen voor nieuw
werk. Tot het aanbod behoren
garens, stoffen, kantjes, bandjes,
gereedschap, oud textiel, tafellakens,
beddenspreien en borduurwerken.
Stamboomonderzoekers,
heemkundeverenigingen en
verzamelaars hebben de kans

te snuffelen tussen duizenden
bidprentjes. De Historische Kring Horst
krijgt veel bidprentjes die ze al in haar
verzameling heeft. Bidprentjes uit
de regio, maar ook uit andere delen
van het land. Die zijn nu gesorteerd.
Voor geïnteresseerden een mooie
gelegenheid hun verzameling gratis
aan te vullen.
Verder biedt De Kantfabriek deze dag

honderden tweedehands boeken over
textiel en handwerktechnieken ter
verkoop aan. Over alle handwerktechnieken is wel een boek te vinden. Ook
zijn boeken beschikbaar over streekgeschiedenis, voornamelijk van Horst
en de regio. De toegang tot de markt
is gratis.

Persoonlijke verhalen voor themaconcert

Koninklijke Harmonie van Horst zoekt helden
Het orkest van de Koninklijke Harmonie van Horst geeft komend najaar een concert met als thema ‘helden’.
De harmonie is daarvoor op zoek naar verhalen over persoonlijke helden.
Het concept ‘helden’ is breed, van
superheld tot filmheld en van sportheld tot oorlogsheld. Maar er zijn ook
andere helden, persoonlijke helden.
Naar de verhalen over zulke persoonlijke helden is de harmonie op zoek.
Volgens de harmonie verdien deze
helden het om een keer muzikaal in
het zonnetje te worden gezet. Het

harmonieorkest vraagt u dus om mee
te denken en overlegt samen met u
op welke muzikale manier uw held
een eerbetoon verdient. Voor veel
helden is al een muzikaal eerbetoon
gecomponeerd. Denk bijvoorbeeld
aan muziek uit de film Superman, een
compositie rond stripheld Kuifje en het
thema van de Formule 1 als eerbetoon

aan sportheld Max Verstappen. Grote
en kleine helden worden samengebracht in deze muzikale avond,
waarbij persoonlijke verhalen extra
in de schijnwerper komen te staan.
Kijk voor meer informatie op
www.harmonievanhorst.nl en deel
daarop het verhaal van uw persoonlijke held.

Samen de dag doornemen tijdens het koken

Ook binnen jouw budget
een keuken met bar

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Jumping Zaerum: ruitersport en spektakel
Het Raadshuisplein in Sevenum staat zaterdag 27 augustus weer helemaal in het teken van Jumping Zaerum.
Het plein verandert deze dag in een wedstrijdpiste voor ruiters.

Het festijn begint om 10.30 uur met
de allerkleinste ruiters en amazones tijdens een bixie-wedstrijd. Om

13.00 uur starten de rubrieken voor de
ponyruiters. Die worden om 14.30 uur
gevolgd door een show door leden

Vanaf 15.30 uur verschijnen de paarden in de piste voor de klassen B, L
en M.
Om 18.45 uur is de officiële opening. Daarna vindt een voltigeshow plaats door Sam dos Santos,
onlangs nog deelnemer aan het WK
in Denemarken. Na klasse Z start
om 20.30 uur het sportieve hoogtepunt van Jumping Zaerum: het Master
springen. Tot de deelnemers behoort
de lokale trots Sanne Thijssen,
die twee weken geleden met de
Nederlandse equipe op het WK een
zilveren medaille behaalde.
Ook voor kinderen valt er van alles te

beleven. Vanaf 13.00 uur is het kinderplein met luchtkussens en een
draaimolen open. Een uur later begint
My Hippie Pony Party. Kinderen kunnen zich verkleden als prinses of als
indiaan en dan met een knappe pony
op de foto gaan. Ook is er volop gelegenheid om te knuffelen met pony’s.
Het kinderplein wordt aangekleed in
stijl en er is bovendien de mogelijkheid om mee te doen aan het stokpaardrijden.
Jumping Zaerum is voor iedereen gratis toegankelijk. Na afloop start om
22.00 uur het feest op straat, verzorgd
door de kasteleins van Sevenum.

CHI NENG QIGONG

van Hosema. Daarna geven kinderen van de ruiterclub een demonstratie voltige, turnen op een paard.

Open Atelierroute Grubbenvorst
Stichting Kunstkijken Grubbenvorst organiseert zaterdag 3 en zondag 4 september voor de vijfde maal de
Open Atelierroute. De 27 deelnemende kunstenaars uit Grubbenvorst en directe omgeving presenteren hun
werk op diverse locaties, zowel centraal als in het eigen atelier.
Het brede kunstaanbod varieert van
schilderijen, tekeningen, glaskunst,
fotografie, sieraden, keramiek en
beeldhouwkunst tot textiele kunstvormen en andere technieken en kunstuitingen. Alle deelnemende kunstenaars
zijn tijdens deze tweedaagse ter
plekke persoonlijk aanwezig om uitleg
te geven over hun werk en werkwijze.

De officiële opening van de kunstmanifestatie vindt zaterdag 3 september
om 10.00 uur plaats op Lovendaal 2.
’s Middags zijn er op deze centrale
locatie optredens van de NoordLimburgse Indie-band Alice & the Lord
of Comfort: funk, rock en blues met
meerstemmige zang van de band
leden.

Alle locaties zijn zaterdag van 11.00
tot 17.00 uur en zondag van 10.00
tot 17.00 uur gratis te bezoeken.
De locaties zijn herkenbaar aan de
Kunstkijken Open Atelier vlag. Op alle
plekken zijn rijk geïllustreerde infoboekjes te koop. Kopers kunnen meedingen naar de Grubbenvorster Open
Atelier Prijs.

De uit 10 lessen bestaande Basiscursus wordt gegeven door:
Ton en Corry van de Pas
Kosten: € 165,00 inclusief instructiemap
Startdatum: woensdag 14 september 2022 van 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmelden: info@chinenglimburg.nl vóór 10 september 2022

Meldersloseweg 121a, Melderslo Tel. 077 397 11 00

Troubadour Mat Craenmehr verzorgt zondag 28 augustus een optreden in museum De Locht. Hij begeleidt zichzelf op gitaar en brengt sfeervolle liedjes en melodietjes in volkse sfeer.
king van de traditionele veilingklok
gedemonstreerd. De Locht is deze

Deze kennismakingsworkshop wordt gegeven door:
Ton en Corry van de Pas
Datum: zaterdag 27 augustus 2022 van 9.30 tot 11.30 uur of
zaterdag 27 augustus 2022 van 13.30 tot 15.30 uur of
Zondag 28 augustus 2022
Kosten: € 19,95 per workshop
Aanmelden: info@chinenglimburg.nl vóór 26 augustus 2022

Locatie:

Mat Craenmehr in De Locht
Daarnaast wordt in het aspergepaviljoen van het museum de wer-

Kennismakingsworkshop & Basiscursus Chi Neng Qigong

www.chinenglimburg.nl “Dé plek voor Chi Neng Qigong”
Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel

dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Wandelweekend Griendtsveen
Onder het motto ‘Peelwandelingen, te mooi om te laten lopen’ organiseert Vrouwenbeweging
Griendtsveen zaterdag 10 en zondag 11 september een wandelweekend. In en om Griendtsveen zijn
routes uitgezet die in lengte variëren van 3,5 tot 20 kilometer.
Wandelaars hebben de keus uit
tochten van 5, 10, 15 en 20 kilometer
door de Mariapeel en de Deurnsche
Peel. Daarnaast is er speciale aandacht voor gehandicapten, ouderen en kinderen. Voor hen is een
route van 3,5 kilometer uitgezet.
Deze wandeling is rolstoeltoegan-

kelijk en er wordt uitleg gegeven
over de historische bebouwing van
Griendtsveen. De routes ogen extra
vrolijk doordat de Griendtsveense
basisschoolleerlingen alle routepijlen hebben beschilderd.
De start van alle routes is gemeenschapshuis De Zaal in Griendtsveen.

Vooraf aanmelden is niet nodig.
Starten kan op beide dagen voor
de 15 en 20 kilometer van 8.00 tot
12.00 uur. Deelnemers aan de routes van 3,5, 5 en 10 kilometer kunnen beide dagen tussen 9.00 en
14.30 uur starten.

The Anaesthetics lanceert debuutalbum
De Horster band The Anaesthetics lanceert vrijdag 26 augustus zijn debuutalbum. Samen met het
Rotterdamse label Gentlemen Recordings brengt de band het deels via crowdfunding tot stand gekomen
album 1080 uit.
The Anaesthetics is een Modern
New Wave band uit Horst aan de
Maas. De vier bandleden, Stijn
Vullings, Des Spreeuwenberg, Sam
Duijf en Koen Huijs, schreven in één
jaar tijd meer dan honderd demo’s.
Gewapend met synths, gitaren en

software werd nummer na nummer
geproduceerd. Niet alleen tijdens
repetities, maar ook thuis: woon- en
slaapkamers werden omgetoverd tot
heuse muziekstudio’s. Een megaproject dat nu zijn vruchten afwerpt in
de vorm van het debuutalbum 1080.

Het album is zowel digitaal als
fysiek verkrijgbaar. Vinyl en cd’s
zijn te bestellen via de website van
Gentlemen Recordings:
www.gentlemenrecordings.com

Randstad bij DSV Venray
Zoekt!

Pickers/Packers,
Reachtruck-/en
heftruckchauffeurs
Dagdienst
Salaris tussen €11,86 - € 12,31 bruto
per uur. Reiskostenvergoeding!
Neem contact op met:
dsv.venray@nl.randstad.com
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Religie

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

Broekhuizen

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

zondag 28 augustus

10.30 uur

Griendtsveen

zondag 28 augustus

11.00 uur

Grubbenvorst

Zaterdag 27 augustus

19.00 uur

Hegelsom

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

zondag 28 augustus

09.30 uur

Horst

Zaterdag 27 augustus
Zondag 28 augustus
Maandag 29 augustus
Dinsdag 30 augustus
+ aanbidding
Woensdag 31 augustus
Donderdag 1 september
Vrijdag 2 september

Kronenberg

Zaterdag 27 augustus

18.00 uur
11.00 uur
18.30 uur
09.00 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur

19.15 uur

Meerlo

Donderdag 1 september
Biddende moeders

Sevenum

09.00uur
09.30 uur

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

Gebiedsteams

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

Swolgen

Zondag 28 augustus
Dinsdag 30 augustus

09.00 uur
19.00 uur

Tienray

Woensdag 31 augustus

De Schuilplaats

09.30 uur
14.00 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur

19.00 uur

kerkdienst

10.00

hoeft hiervoor geen lid te zijn van de
bibliotheek.

workshop heeft een ander thema.
Aanmelden kan via www.biblionu.nl/
activiteiten of via de betaalpaal in de
bibliotheek. Iedereen is welkom, je

XpeditieBieb vindt elke tweede dinsdag van de maand plaats van 16.00
tot 17.00 uur en is bestemd voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Elke

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Huisje Boompje Feestje in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr.
en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 28 augustus 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 1 september 2022 bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
1
1
2

Tandarts

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3

5

26 t/m 28 augustus

6

Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

7
8
9

29 augustus t/m 1 september
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

Verloskundige zorg

10
11
12
13

Danure Verloskundigen

14

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

15

Brand, ongeval of misdrijf
112

Horst aan de Maas

In de XpeditieBieb ontdekken kinderen spelenderwijs de wereld en mogelijkheden van de toekomst. Ze maken
kennis met wetenschap en techniek door te leren over programmeren, robots, VR-brillen, timmeren, stopmotion, green screens en meer. Vanaf dinsdag 13 september komt XpeditieBieb naar de bibliotheek in Horst.

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Alarmnummer

Priesternoodnummer

XpeditieBieb naar Horst

Gemeente Horst aan de Maas

Spoedgevallendienst

Zondag 28 augustus
uitstelling
Maandag 29 augustus
Dinsdag 30 augustus
Donderdag 1 september
Vrijdag 2 september

zondag

Apotheek Maasdorpen

Spelenderwijs leren over de toekomst

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

06 55 40 80 23

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

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

16
17

Horizontaal 1. Heelal. Soort reisbus. Goedje. Zonnescherm 2. Kloosterhoofd. Behoeftige toestand. Inwendig
orgaan. Verkeerd. Handeling 3. Tuinvak. Domina. Vis. Klein goed. Snel slijtend. Bruine verfstof
4. Ondernemingsraad. Plant. Open plek. Gasvormig element. Voetbalterm. Slaghout 5. Publiek. Koor. Mannelijk
dier. Losse naad. Bedwelmend middel 6. Hollandse gravin. Begroeting. Begroeting. Treurigheid. Voordat
7. Erbarmen. Tuin. Zangspel. Smeerlap. Wintervoertuig - 8. Spoedig. Voegwoord. Zeepaling. Verkiezingsdag. Neon
9. Ouderloos kind. Haringnetten. Rente. Kweker. Vuurkoord 10. Waterstand. Helling. Langer gemaakt. Zeegod.
Moedwil 11. Uiting van pret. Voorovergebogen. Indische groente. Begerig. Gemaal 12. Stroomdraad. Grondsoort.
Vuurpijl. Beddengoed. Opstootje 13. Bijzaak. Doelpunt. Open koets. Uitroep van medelijden. Griekse plaats 14. Deel
van het oor. Stroomeenheid. Vaartuig. Tegen. Bereden soldaat. Noot 15. Emmertje. Idioot. Vermoeid. Overal. Daar.
Brabantse rivier 16. Spelleiding. Heroptreden. Boom. Richting. Vordering 17. Voetbalterm. Lol. Bendelid. Octrooi.
Verticaal 1. Kussenvulling. Oosterse titel. Dans. Rafelige strook 2. Kelner. Behaagzieke. Algemene angst. Omroep
3. Gespannen. Zuid-Amerikaanse bergketen. Les aan hogeschool 4. Tegenslag. Lendestuk. Aanmoedigingskreet.
Huivering 5. Opdracht. Vetplant. Gewicht. Haarverzorgingsproduct 6. Niet erg breed. Spijsolie. Zeeroof 7. Eenvoudig.
Noot. Dop. Verhindering. Plus 8. Bloem. Regel. Slecht volk. Sieraad 9. Naar. Afspraakje. Klokhen. Overdreven
10. Anders gezegd. Vol kieren. Tegen elk aannemelijk bod. Schoonmaakmiddel 11. Soort houweel. Klein deeltje.
Plant. Slotwoord 12. Brancard. Per uur. Vervoermiddel. Drinkgelegenheid 13. Blaasvocht. Schrikbewind.
Welpenleidster 14. Stemming. Deel van trap. Gewicht. Sprookjesfiguur 15. Alleenspel. Torenomgang. Sein. Akelig
16. Wondvocht. Voeg. Verdieping. Stedelijk 17. Universiteit Twente. Muziekterm. Hemellichaam. Privaat 18. Aardig.
Ontkenning. Zoogdiertje. Deel van auto 19. Bij voorbeeld. Vluchtige stof. Bijbelse figuur. Ter attentie. Geestigheid
20. Korting. Werelddeel. Reinigingsmiddel 21. Soort. Rijstdrank. Droogkomiek. Aftrek 22. Theaternummer. Deel van
de arm. Europees gebergte. Spoed 23. Onwankelbaar. Kerel. Met het genoemde 24. Ons inziens. Aan elkaar.
Telwoord. Schoon 25. Jaargetijde. Kier. Hoeveelheid. Vooraan.

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 18 augustus 2022 was:

En de winnaar is: Dorry Keijsers uit Horst. Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door PLUS Bloem & Zo in Horst!

