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Het centrum van Horst stroomde zondag 4 september vol met jonge verkopers en bezoekers tijdens de jaarlijkse Kindermarkt. Deze maakte traditiegetrouw deel uit van de Zomerfinale,
welke wordt georganiseerd door de Koninklijke Harmonie van Horst en haar vrienden. Er werd met volle teugen genoten van muziek, het prachtige weer én een hapje en een drankje.
Op zaterdag werd de Zomerfinale muzikaal afgetrapt met de Grand Round Band. Op zondagochtend was het frühschoppen geblazen met de Hôrster Böhmische, waarna Chantilly Lace ‘s
middags zorgde voor snerpende gitaren en rauwe rock. Als klap op de vuurpijl zag een vol Lambertusplein Max Verstappen de Grand Prix van Zandvoort winnen.
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Wandelroute gericht op viervoeters

Kapelaan Miquel Pascual Coello zegent Horster
honden tijdens Róngd met d’n Hóngd
Een wandelroute, met of zonder hond, van 6 of 11 kilometer, waarbij
start- en finishplaats het hondenspeelveld in Sevenum zijn: dat is Róngd
met d’n Hóngd in een notendop. Op zaterdag 24 september vindt het
wandelevenement, een samenwerking tussen de dames van het hondenspeelveld, het Franciscus Kepelke en Stichting KnopenLopen, voor het
eerst plaats. Daarbij hoort ook een hondenzegening van kapelaan
Miquel Pascual Coello.
Mirjam van Eijk en Gina Stegmeijer
zijn twee van de intiatiefneemsters
van Róngd met d’n Hóngd. Eerder
zorgden ze er samen met vriendinnen Margriet Spitzer-Weber en Sonja
Coolen voor dat er een hondenspeelveld gerealiseerd werd aan de
Scheperstraat in Sevenum. Die locatie vormt op zaterdag 24 september - niet geheel toevallig nationale
burendag én vlak voor dierendag
- het start- en eindpunt van de
wandeltocht die, in samenwerking
met Stichting KnopenLopen en het
Franciscus Kepelke, door de dames
wordt georganiseerd. “Na de opening van het hondenspeelveld vielen
we een beetje in een gat”, vertelt Mirjam. “We hadden zo ontzettend veel plezier gehad tijdens dat
project, dat we daar graag opvolging aan gaven.” De vraag rees hoe
dat invulling kon krijgen. “Er wordt
heel veel gewandeld in deze regio.
Bij georganiseerde tochten zijn honden vaak wel welkom, maar nie-

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

mand staat er écht om te springen”,
verklaart Mirjam het ontstaan van
Róngd met d’n Hóngd.

KnopenLopen
De dames legden contact met Het
Franciscus Kepelke en Stichting
KnopenLopen. “Daar waren ze direct
heel enthousiast”, vertelt Gina.
“KnopenLopen kwam meteen met
het idee om twee routes te maken.
Eentje van 6 kilometer en eentje van
11 kilometer. Niet iedere hond en
baasje lopen even makkelijk een langere afstand, vandaar dat we hiervoor hebben gekozen.” Deelnemers
starten tussen 10.30 en 12.30 uur
vanaf het hondenspeelveld. Dat geldt
voor beide afstanden. “Daar is van
alles te doen. Een speciale hondenfotograaf legt de viervoeters vast op
de gevoelige plaat en verder zijn er
allerlei producten en informatie verkrijgbaar”, legt Gina uit.

Zegening
Op zoek naar een uniek aspect voor
hun wandeling, trokken de dames de
stoute schoenen aan en belden met
Sevenums kapelaan Miquel Pascual
Coello. “Waarom niet, dachten we.
We waren op zoek naar een bijzondere insteek en het idee ontstond
om de kapelaan te vragen om de
honden te zegenen tijdens de wan-

De drie organiserende partijen heb-

en het is sowieso voor iedereen een prachtige wandelroute.
Met of zonder hond”, voegt ze toe.
Deelnemers mét viervoeters krijgen als blijvend aandenken een
houten schijfje, waarop de naam
van hun dier kan worden geschreven. “Deze krijgen een permanent
plekje aan het hek van het hondenspeelveld. Daar kunnen ze na
afloop van de wandeling worden
opgehangen”, besluit Gina.

Overspannen koopwoningmarkt

De invoering van het biedlogboek
Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt zich (terecht) zorgen over de overspannen koopwoningmarkt. Onze minister wil het koopproces transparanter maken en integriteit centraal stellen. De grootste wĳziging is dat kopers inzicht wordt geboden in het biedingsproces, door
de invoering van het biedlogboek.
een digitaal biedlogboek. Deze
kan op aanvraag (individueel)
beschikbaar worden gesteld
aan kandidaat-kopers die een
bod hebben uitgebracht, ná het
verstrijken van de bedenktermijn
en eventuele ontbindende
voorwaarden.

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.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Blijvend aandenken

ben de intentie uitgesproken om
Róngd met d’n Hóngd een jaarlijks
terugkerend wandelevenement
te laten worden. “Altijd op een
datum in de buurt van dierendag,
is de bedoeling”, legt Mirjam uit.
“Om een beeld te krijgen van het
aantal geïnteresseerden, vinden
we het fijn als mensen zich vooraf
opgeven. Dat kan via knopenlopen.
nl”, vertelt ze. “Ook zonder hond
zijn wandelaars van harte welkom”, voegt Gina toe. “Tijdens de
tocht zijn alle honden aangelijnd

Oh, zit dat zo!

Bezorgklachten www.garcon.nl

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.

deltocht”, verklaart Gina. “Daarmee
heeft de wandeling een leuk extraa
tje.” De kapelaan reageerde enthousiast op het voorstel en heeft
toegezegd de dieren te zegenen bij
De Kruusboëm, tussen de Steeghoek
in Sevenum en het Bedelaarspad in
Kronenberg. Beide door KnopenLopen
uitgestippelde routes zullen langs
deze plek voeren, waar de viervoeters de zegen krijgen.

Afgesproken is dat makelaars
niet alleen de verkoper, maar
ook kandidaat-kopers die daar
specifiek om vragen, inzicht
geven in het biedingsproces
door het beschikbaar stellen van

Persoonlijk vind ik het
biedlogboek niet dé oplossing
om misstanden te voorkomen,
maar het zorgt zeker wel voor
extra transparantie. Wij hebben
daarom besloten om er actief
mee aan de slag te gaan. Per 1
juli 2022 kunnen alle makelaars
hier vrijwillig gebruik van
maken. Het gebruik van het
biedlogboek wordt per 1 januari
2023 verplicht gesteld en vanaf
dan heeft de consument hier

recht op indien de verkoop via
een bij de brancheorganisaties
aangesloten makelaar plaatsvindt.
Elke consument die een bod heeft
uitgebracht heeft de mogelijkheid
een geanonimiseerd biedlogboek
op te vragen. In het biedlogboek
zijn enkel de geboden bedragen
zichtbaar en of er een voorbehoud
financiering of bouwkundige
keuring is gemaakt (enkel
met ja/nee te beantwoorden,
hier worden geen bedragen
genoemd). De naam van de
bieder(s) is voor de consument
niet te herleiden, elke bieder
wordt weergegeven met een
unieke code/ID.
Het ministerie zet erop in om
het biedlogboek per wet te
verplichten. Dit brengt met zich

mee dat partijen die geen gebruik
maken van een gecertificeerd
biedlogboek dan niet langer een
bied- of onderhandelingsproces
kunnen begeleiden.

Door: Dennis Holthuijsen,
Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg

www.intermakelaars.com
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Advies en contact met andere ouders

Nieuw gemeentelijk initiatief voor de
allerkleinsten in Horst: Babypraat
Naast de zorg van het consultatiebureau is er een nieuw initiatief voor de allerkleinsten in Horst aan de
Maas: Babypraat. Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.30 uur is slaapcoach, pedagoog én lactatiekundige Lonneke
Swuste in ‘t Gasthoês te vinden, waar ouders van jonge kinderen kunnen binnenlopen om ervaringen uit te
wisselen met andere ouders.
Bij het opvoeden van jonge kinderen komt er veel op ouders af. Tijdens
Babypraat in ‘t Gasthoês worden vragen beantwoord over slapen, huilen,
troosten, voeden, en de onzekerheden die bij het ouderschap horen.
“Die onzekerheden zien we bij veel
ouders”, vertelt Lonneke. “Juist doordat ze contacten met andere ouders
missen om hun ervaringen met elkaar
te delen. De kracht van Babypraat is
dat ouders van elkaar kunnen leren én
dat ze zien dat ze zeker niet de enige
zijn die worstelen met vragen over
bijvoorbeeld het huilen en slapen van

hun baby. Juist het stukje erkenning
én herkenning is daarbij waardevol.”

Iedereen welkom
Babypraat biedt een laagdrempelige manier voor ouders om ervaringen met elkaar te delen. “Dat zorgt
voor zelfverzekerde ouders, tevreden
baby’s en het creëren van een sociaal
netwerk voor deze ouders. Op deze
manier hoopt de gemeente tegenmoet te komen aan de behoefte om
laagdrempelig en op een prettige
manier antwoorden te krijgen op veelgestelde vragen en tegelijkertijd om

jonge ouders met elkaar in contact te
brengen”, aldus een woordvoerder van
gemeente Horst aan de Maas.
Op dinsdagen van 11.00 tot 12.30 uur
is Lonneke met Babypraat te vinden in
‘t Gasthoês, waar ouders vrij zijn om
binnen te lopen voor een praatje en
advies. Daarbij is iedereen welkom.
“De gemeente hoopt op deze manier
het netwerk van jonge ouders te versterken, waardoor ze gemakkelijker
om kunnen gaan met de moeilijke
momenten met hun jonge kind”, aldus
de woordvoerder.
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Extra controles op gebruik
mobieltje tijdens fietsen
De scholen zijn weer begonnen en dat betekent automatisch dat
het aantal fietsende scholieren op de openbare weg fors toeneemt.
Het politiekorps van Horst aan de Maas kondigt aan de komende
weken extra te controleren op het gebruik van de mobiele telefoon
tijdens het fietsen.
Sinds 1 juli 2019 is het bij wet verboden om een mobiele telefoon vast
te houden op de fiets. In de praktijk
blijkt dit echter nog altijd veelvuldig
voor te komen. Onderzoek wijst uit
dat de oorzaak van één op de tien
ongevallen waarbij een fiets betrokken is, valt toe te schrijven aan het
gebruik van een mobiele telefoon.
Bij jongeren tussen de 15 en 17 jaar
ligt dit percentage zelfs vele malen
hoger. Om de veiligheid op dit

gebied te verbeteren, gaat het korps
van Horst aan de Maas de komende
weken intensiever controleren op
gebruik van het mobieltje. Een boete
voor het vasthouden van de mobiele
telefoon is onlangs verhoogd naar
140 euro. Wanneer iemand op een
scooter besluit zijn mobiel te gebruiken wordt er een bon uitgeschreven
van 240 euro en een automobilist
betaalt zelfs 350 euro. Daar komen
de administratiekosten nog bovenop.

Nieuwe huisstijl gemeente Horst aan
de Maas
Gemeente Horst aan de Maas heeft een nieuwe huisstijl en logo. Het logo staat daarbij symbool voor de zestien dorpen die samen één gemeente vormen.
“De nieuwe huisstijl en het bijpassend logo zijn vooruitstrevend en
hebben frisse, moderne, kleuren
die passen bij een gemeente die
zich ontwikkelt. Het logo vormt een
krachtig, herkenbaar en toekomstgericht beeldmerk dat geschikt is
voor vele toepassingen. Ook sluit
het aan bij de inhoudelijke opgaven
van de gemeente om te werken aan
een gezonde, veilige en duurzame
samenleving”. aldus een woordvoerder van de gemeente. De nieuwe
stijl vervangt de huisstijl die de
gemeente 12,5 jaar geleden heeft
laten ontwerpen ten tijde van de herindeling.

“De nieuwe huisstijl past bij hoe
de gemeente zich wil presenteren
naar inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en zowel huidige als potentiële medewerkers.
Vooral dat laatste is van belang met
het oog op de krappe arbeidsmarkt.
De gemeente wil Horst aan de Maas
neerzetten als een sterk (werkgevers)merk, dat past bij de ontwikkeling die het doormaakt en de kracht
van de 16 dorpen van de gemeente”,
laat de woordvoerder weten.

Doorvoeren nieuwe huisstijl
De gemeente vervangt zoveel mogelijk middelen die in de voormalige

(geelbruine) huisstijl zijn gemaakt
tegelijkertijd. De middelen die het
meest zichtbaar en herkenbaar zijn
voor de inwoners, zoals de website,
social media en de gemeentepagina
in het weekblad, heeft de gemeente
direct aangepast. Andere zaken,
zoals de werkkleding en een aantal
auto´s van de buitendienst, zijn later
aan de beurt. Dit omdat ze nog goed
zijn en het duurzamer en efficiënter is om deze later te vervangen of
recyclen. Enkele andere zaken stonden al op de nominatie om later
vervangen te worden. De gemeente
gebruikt dat moment om de nieuwe
huisstijl door te voeren.

HALLO op reis

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,

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 in Denemarken
De HALLO werd wederom in het buitenland gelezen. Ditmaal door Henk Nellen en zijn zonen Tim en Kees.
Zij sloegen de HALLO open tijdens hun vakantie in Kolding, Denemarken.

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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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

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Mindfulness
Mindfulness
Training
Training

start 27 sept. 2022
start 27 sept. 2022

nadere informatie
nadere informatie
06-15338146
06-15338146
YOGAPRAKTIJKCALIS.NL
YOGAPRAKTIJKCALIS.NL

OVERLAST
DOOR
VLOOIEN?

TRAAS BELLEN:
0478-850138
WWW.TRAAS.NL
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Binnenkijken bij...

Column

Wil, lef en
kans
In de vakantie was mijn hoofd
zo’n drie weken vrij van school.
Terwijl ik met manlief een
fietstocht maakte, besefte ik
plotseling ten volle dat ik een
leeg hoofd had. De school was er
even niet. Gekke gewaarwording. Alsof de ramen in de
bovenkamer zich openden en
een fris windje de boel lekker
doorwaaide. Dat betekent
anderzijds dus ook, dat school
de rest van het jaar die ruimte
inneemt.

Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl, 06 82 94 47 93
Trap bekleden met tapijt, bel:
06 16 37 45 14 we komen met stalen
naar u thuis.Woningstoffeerderij vd
Broek
Atelier De Stal start met workshops
schilderen en vegetatief vormgeven.
Info www.atelier-destal.nl
Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

T.k. gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier
bloter mesttank kipper tractor enz
06 19 07 69 59

Kom je bij ons koken?
Dagvoorziening de Zwingel Melderslo
zoekt een kookvrijwilliger.
Bel 06 23 43 67 43

Te koop diverse soorten groenten en
fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 398 35 52
Gezocht:Klusjesman voor plaatsen
schutting,maar ook kleinere klussen.
077 397 48 754 na 5 uur achter de
schutting 3.40

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30 optidee.
nl/peggy-wismans fb: Opti-Duur
Hallo, ik ben op zoek naar een stuk
bouwgrond te Sevenum. Voor een
chalet van 15/6 m te plaatsen voor
particulier gebruik. Rustige omgeving.
anncoudyzer@gmail.com.

Start nu Qigong Flow (binnen of
buiten)- en YinYoga lessen in Horst
20 lessen € 160,- www.thuisreis.nl
06 51 24 93 70 Diane Zuiderwijk
Wil jij ’n gezond gewicht?
gratis kennismaking/
www.weetwatje-eet.com
Suzanne van Kempen-Peeters
Te koop el. loopband tel 077 398 38 93
Hortensia’s (veel srt. ook op stam.),
vlinderstruik, grassen, rhodo e.a.
groenblijvers: www.veld-tuinplanten.
nl Za. van 9.30-16.30 uur, vrijd. na afspr:
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree
55+ Muziekles. Met pensioen en/of
zoek je een nieuwe hobby?
www.gitaarleshorst.nl / 06 52 38 16 45

Sein brand meester
afgekondigd voor brand
Mariapeel
De brandweer heeft maandag 5 september het sein brand meester
afgekondigd in de Mariapeel in Limburg, vlak bij het dorp
Griendtsveen en aan de Brabantse grens. Het gebied is teruggegeven aan Staatsbosbeheer.
Afgelopen woensdag brak in de
Mariapeel een zeer grote brand uit
die 40 hectare natuurgebied in as
legde. Sindsdien zijn brandweer en
Staatsbosbeheer druk bezig geweest
met het blussen van de brand.

De noodverordening die eerder van
kracht werd, is inmiddels opgeheven. In verband met nabluswerkzaamheden wordt het publiek
gevraagd het gebied voorlopig te
ontzien.

Regio zuid ging deze week als laatste weer van start, maar de media
stonden al weken bol van artikelen en opinies over onderwijs. Het
regende negatieve berichten over
van alles. Lerarentekort, dalende
prestaties, werkdruk, ‘ontlezing’
en ook nog de verwachte torenhoge energienota’s. Naast al die
andere crises was daar ook weer
heel prominent de onderwijscrisis
in Nederland. Leraren, bestuurders,
ministers en inspectie wijzen bij
het zoeken van oplossingen driftig
naar elkaar. Daarbij zou je bijna
nog vergeten waar het echt om
draait. De klas. Daar gebeurt het.
Met enthousiaste onderwijsmensen die na zo’n mooie, lange zomer
weer vol aan de bak gaan. En met
al die leerlingen die, hoewel ze dat
angstvallig voor zich houden, stiekem best graag weer naar school
gaan. Daar is het immers te doen.
Daar is de wereld van de jeugd,
daar zijn vrienden, daar word je
verliefd, vergaar je kennis of leer je
opkomen voor jezelf. School is een
grote ‘learning community’.
Leraar is echt een mooi beroep.
Alle negatieve berichtgeving ten
spijt. Wij kunnen voor en met de
jongeren van vandaag immers de
wereld van morgen al vormgeven.
Dat gaat natuurlijk niet vanzelf.
Met een boek en een nakijkboek
van de uitgever ben je er niet.
Bij zo’n missie heb je wilskracht
nodig en een visie om heldere
doelen te bepalen. En lef, een
flinke dosis lef om, als het erop
aankomt altijd voor de individuele
leerling te kiezen. En tot slot moet
je alle kansen zien te benutten om
iets wezenlijks bij te dragen aan
de talentontwikkeling van jonge
mensen. Met wilskracht, lef en een
neus voor kansen komt het goed.

Dorien Stals
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Het beperken van scootmobielen is
onlogisch
Er is tumult in de regio onder gebruikers van scootmobielen. Veel Noord-Limburgse gemeenten hebben een contract met hulpmiddelenleverancier Medipoint voor het verstrekken van deze vervoersmiddelen. Maar wat blijkt: er is contractueel vastgelegd dat de maximale snelheid is teruggebracht naar 12 kilometer per uur. En dat niet alleen, er kan ook nog ‘slechts’ een afstand van 20 kilometer worden gereden
met een volle accu.
Gebruikers van de scootmobielen zijn verbolgen. Door het verlagen van de snelheid kunnen ze bijvoorbeeld hun fietsende partner niet
meer bijhouden en met de verlaagde actieradius van maximaal 20 kilometer groeit de
angst dat ze op de terugweg stil komen te
staan. Normaal meedoen aan de maatschappij

wordt door de aanpassingen automatisch een stuk Praktijk en theorie lijken in dit geval echter mijlenlastiger.
ver uit elkaar te liggen. Scootmobielen zijn er om
Medipoint en gemeentes zeggen op hun beurt dat de minder mobielen tóch mobiel te maken.
ze flink op de kosten besparen door de opgelegde
beperkingen. Scootmobielen zijn op deze manier
minder snel aan vervanging toe en bovendien zijn
Het beperken van scootmobielen is
ze niet voor recreatief gebruik, zo is het standpunt.
daarom onlogisch. Wat vindt u?

Bespreking poll week 35

Gemeente Horst aan de Maas hoeft amv’ers niet op te vangen
Vanaf eind september wordt het Gr8 Hotel in Sevenum ingezet bij de opvang van zestig alleenstaande minderjarige asielzoekers. Tijdens een
informatieavond voor buurtgenoten verklaarde burgemeester Ryan Palmen dat “Een gemeente normaal ook niets te zeggen heeft over de
gasten die verblijven in hotels.” Heeft hij daar gelijk in of had de gemeente wellicht wél meer tegengas kunnen bieden?
Marjolein Pijnappels zet haar vraagtekens bij
de manier waarop de poll is geformuleerd.
“Waarom is de stelling eigenlijk überhaupt dat
de burgemeester nee moet zeggen?”, vraagt zij
zich af. “Ik zou liever zien dat de burgemeester
zijn taak oppakt en voor goede en veilige opvang zorgt voor deze kinderen. Ik hoop dat als
ik ooit moet vluchten met mijn kinderen, of (de
horror) mijn kinderen zonder mij, dat ze kunnen
rekenen op steun en warmte.” Birgitte Beeren-

Verstegen vindt op haar beurt de dat de communicatie beter had gemoeten. “Ze hadden minimaal de
omwonenden eerder en beter moeten informeren.
Volgens mij zit dáár met name het pijnpunt.”
Jet Hesen vindt dat de polls in deze krant polarisatie in de hand werken. “Stop met deze opruiende polls”, schrijft ze. “Sinds corona staan burgers
steeds meer tegenover elkaar met hun meningen
en dit zorgt voor verdeeldheid in onze maatschappij.
Dit soort polls werken polarisatie juist nóg meer in

José Janssen

Tienrayseweg 12 | 5864 CJ Meerlo
T (0478) 692803
jose@kookkelder-meerlo.nl

de hand. Dat is toch niet wat we willen? Hoezo zijn
de omwonenden té laat geïnformeerd? Dit had toch
niet veel eerder gekund? De vluchtelingencrisis is nú
nijpend en er moeten snel en ad hoc opvanglocaties
worden gezocht. Fijn dat gemeente Horst aan de
Maas daar een bijdrage aan levert. Bovendien gaat
het hier om (getraumatiseerde) kinderen die nú
geholpen moeten worden. Dat is toch géén discussiepunt?”

BEKRO Horst
Installatietechniek

www.kookkelder-meerlo.nl
In de KOOKKELDER worden de volgende kookcursussen
gegeven, voor ’t seizoen: september 2022 t/m april 2023
• KOKEN voor 60+: BEGINNERS: 12 lessen
Start: maandag 26 september van 13.00 - 15.00 uur
• BUITENLANDS 2: 6 lessen Start: di. 27 sept. 18.00 uur
• BEGINNERS: 12 lessen Start: di. 20 sept. 20.15 uur
• TAPAS: 3 lessen Start: di. 27 sept. 20.15 uur
• PASTA: 3 lessen Start: di. 8 nov. 20.15 uur
• OVENSCHOTELS: 3 lessen Start: wo. 28 sept. 18.00 uur
• BUITENLANDS 1: 6 lessen Start: wo. 5 okt. 18.00 uur
• BAKKEN: 3 lessen Start: wo.19 okt. 18.00 /
do. 29 sept. 20.15 uur
• 1PANSGERECHTEN: 3 lessen Start: wo. 12 okt. 20.15 uur
• SOEP+TOETJE: 3 lessen Start: wo. 5 okt. 20.15 uur
• BAKKEN: 6 lessen Start: wo. 28 sept. 20.15 uur
• BORRELHAPJES: 2 lessen Start: wo. 8 mrt. 20.15 uur
• CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start: do. 22 sept. 18.00 uur
• VIS: 3 lessen Start: do: 6 okt. 20.15 uur
• GROENTE: 3 lessen Start: do: 20 okt. 20.15 uur
• KERSTCURSUS: 2 lessen Start: ma. 7 + di. 8 dec. 18.00 uur
• KINDERFEESTJES woensdag/vrijdag/zaterdagmiddag
personen
PARTYKOKEN 8-24n/fa
milie/vrienden

Feestjes voor personeel/vrijgezelle
gezellig samen kokkerellen èn eten.

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

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

LeesVanHees

Column

Radium
In de herfst van 2015, ik was net
vanuit het ouderlijk huis vertrokken naar een eigen appartement in Ysselsteyn, kwam er
een verontrustend berichtje
binnen op onze familieapp.
‘Kunnen jullie allemaal even
naar huis komen, we hebben
slecht nieuws gehad’, was de
strekking.
Nadat we, mijn twee zusjes en
ik, ons meldden bij pap en mam,
kwam het hoge woord er gauw
genoeg uit: pap heeft prostaatkanker. Hij moest opvallend vaak plassen en had daarom de dokter maar
eens geraadpleegd. Hij was op dat
moment 54 jaar oud. Het goede
nieuws: hij is inmiddels 61 jaar en
nog ‘gewoon’ onder ons. Mentaal
nog altijd ijzersterk, fysiek soms
iets minder. Dat is mede te danken aan de uitstekende zorg die hij
kreeg bij VieCuri in Venlo, Maastro
in Maastricht en Radboudumc in
Nijmegen. Toch is het telkens weer
spannend, wanneer zijn bloedwaardes worden gecontroleerd. Of
na een scan waarbij uitzaaiingen
in de botten worden gelokaliseerd.
Bijna zeven jaar na de eerste diagnose is hij inmiddels vele chemobehandelingen, bestralingen en
andere behandelvormen verder.
Maar dat niet alleen. Hij zag in die
jaren ook zijn eerste twee kleinkinderen geboren worden én
opgroeien. Hij kan niet wachten tot
de derde - één van mijn zusjes is in
blijde verwachting - in december
in zijn armen ligt. Allemaal wonen
we op een steenworp afstand
van elkaar en pap kon de eerste
jaren tijdens zijn ziekte zo goed en
kwaad als het ging doorwerken bij
zijn werkgever. Hij hielp ons, zijn
drie kinderen, waar hij maar kon.
Het was zeker niet alleen maar
kommer en kwel.
Inmiddels weten we dat het medicijn dat hij de afgelopen maanden
slikte, weinig zoden aan de dijk
heeft gezet. Maar geen nood, de
geleerden bij het Radboud toverden gewoon een nieuw konijn uit
de hoge hoed, waar wij ons aan
vast kunnen klampen. Een behandeling met de radioactieve stof
radium. Zolang er nieuwe behandelingen voorhanden zijn, is er
hoop. Hup radium. Hup zorg. En
hup pap.

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
Jelle
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Contact en
openingstijden

Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

13 september 2022

Raadsavond en
themasessie rioolhefﬁng

Moet u iets regelen aan de balie?

Openingstijden gemeentewerf

Maak dan eerst een afspraak.

Maandag t/m vrijdag

Dat kan via de website of bel ons op

Ochtend: 7.30-12.00 uur

Op dinsdag 13 september komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond.

nummer 077 477 9777.

Middag: 12.30-16.00 uur

Tijdens deze vergadering wordt de raad ook bijgepraat over de toekomstige
ontwikkelingen rond de rioolhefﬁ ng.

19 september 2022

Groot-onderhoud HorsterdijkLottumseweg

Raadsavond

De rioolhefﬁ ng zal de komende jaren

Tijdens de raadsavond komen o.a. aan

stijgen. Om de gevolgen van deze stijging

de orde het spreekrecht van de (burger)

voor onze inwoners in de hand te houden,

raadsleden en de informatieve behandeling

wordt aan verschillende maatregelen

van de raadsvoorstellen van de vergadering

gedacht. Tijdens deze themasessie wordt

van 20 september. Kijk voor een volledige

de problematiek geschetst en enkele

agenda op horstaandemaas.nl/raad.

opties aan de raad voorgelegd zoals

In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas start aannemingsbedrijf Dura Vermeer Infra

verlenging van de afschrijftermijnen en

Regio Zuidoost BV uit ‘s-Hertogenbosch maandag 19 september met herstelwerkzaamheden van

Themasessie rioolhefﬁng

de asfaltverharding. De werkzaamheden duren t/m 18 november 2022.

De raad wordt geïnformeerd over de

tariefdifferentiatie.

ontwikkelingen rond het rioolbeheer en

Meer informatie

Verkeershinder/bereikbaarheid

bereikbaarheid en te nemen verkeersmaatrege-

de gevolgen daarvan voor de rioolhefﬁng.

Meer informatie leest u op de website

Tijdens de werkzaamheden zijn de Horsterdijk

len. In de brief staan ook de gegevens van de

De huidige rioolhefﬁng (217 euro per jaar)

horstaandemaas.nl/raad. De openbare

en de Lottumseweg op het gedeelte tussen de

contactpersoon (uitvoerder) van de aannemer.

is onvoldoende met het oog op de uitga-

vergadering is in de raadzaal van het

ven die de komende jaren nodig zijn voor

gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

Vlasvenstraat en de Zandterweg afgesloten
voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt

Overlast

rioolonderhoud en -vervanging. Daarnaast

U kunt de vergadering ook live volgen

omgeleid via borden. Woningen en bedrijven

Wij begrijpen dat deze werkzaamheden over-

hebben we te maken met de nodige

via horstaandemaas.nl/raad en de

blijven zo veel mogelijk bereikbaar.

last met zich meebrengen. Wij doen echter

investeringen voor Klimaatadaptatie en de

facebookpagina van de gemeenteraad

ons best om deze overlast zoveel mogelijk te

Kaderrichtlijn Water.

(RaadHadM).

Informatie voorziening

beperken. Wij rekenen op uw begrip en mede-

Voor aanvang van de werkzaamheden ontvan-

werking. Afhankelijk van de weersomstandig-

gen de aanwonenden/bedrijven een brief van

heden worden de werkzaamheden eerder dan

de aannemer waarin informatie staat over de

wel later uitgevoerd .

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, -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.

Evertsoord

Meerlo

• Helenaveenseweg ong. (aanpassen gemaal)

• De Cocq van Haeftenstraat 23 (bouwen

Grubbenvorst

poolhouse)

• Lavendelheide 21 (plaatsen dakkapel)

Melderslo

• De Bisweide 14 ( legaliseren 7 arbeidsmi-

• Boomsweg 5 (plaatsen tijdelijke woonunit)

grantenhuisvesting)
• Lottumseweg 74a (uitbreiden woning achterzijde)

Sevenum
• Ulfterhoek ong. (tijdelijke woonunit 2 jaar)
• Grubbenvorsterweg 47 (vastgesteld

• Zumpel 12 (last onder dwangsom)

bestemmingsplan)

Hegelsom

• Midden Peelweg 5 (bouwen bedrijfswoning)

• Kogelstraat 70 (bouwstop in combinatie

• Toverlaan 2 (realiseren 4 nieuwe attrracties)

met last onder dwangsom)

• Markt 12 (evenement)

Horst

Swolgen

• Americaanseweg 57(ontwerp bestemmings-

• Donkstraat 12 (legalisatie sleufsilo's/ver-

plan)

lengen beslistermijn)

• Kranestraat 104a (plaatsen pré-mantelzorgwoning)

• Mgr. Aertsstraat 16 (kermis)
Horst aan de Maas

• Melatenweg 8 (plaatsen berging/tuinhuis)

Vertrokken naar onbekende bestemming:

• St. Josephstraat 16 (aanleggen inrit)

• Erik de Rodeweg 5, Sevenum

Lottum

• Erik de Rodeweg 5 k32, Sevenum

• Zandterweg 26 (herbouwen bedrijfsloods)

• Kreuzelweg 13h, Horst

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst / gemeente@horstaandemaas.nl / 077 477 9777
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PvdA Horst aan de Maas

Armoede eigen schuld?

Door de gestegen prijzen voor energie en boodschappen komen steeds meer mensen in de knel. Het kabinet
zegt op korte termijn niet veel te kunnen doen en verwijst naar de gemeenten. Kunnen zij de last verlichten?
Je kunt niet iedere gemeente vragen
zelf het wiel uit te vinden. De seinen
staan op rood. Het Centraal Planbureau
meldde deze maand dat bijna 1 op de
10 kinderen in armoede zal opgroeien.
Het Nibud krijgt intussen steeds meer
berichten van mensen die financieel
in de knel zitten, maar nergens terecht
kunnen voor hulp. Het kabinet heeft

300 miljoen euro uitgetrokken voor
energiebesparende maatregelen voor
de laagste inkomens.
Op de vraag of het kabinet nu iets
voor hen kan betekenen verwees
premier Rutte op de wekelijkse persconferentie van 19 augustus naar
gemeenten: “Er is altijd ruimte bij
gemeenten, zij kunnen maatwerk

VVD Horst aan de Maas

bieden via de bijzondere bijstand.
Onze sociale diensten behoren tot de
crème de la crème.” Prachtig compliment, maar wat kunnen we als
gemeente nog extra doen? En maatwerk klinkt misschien mooi, maar
is voor een gemeente met 42.000
inwoners soms veel gevraagd. Op dit
moment werken we aan de begro-

ting voor volgend jaar. Daarin zullen
we moeten bekijken wat we kunnen
betekenen voor de laagste inkomens.
Het probleem wordt voor veel mensen
gewoon te groot.
We zullen ook moeten kijken of we
de doelgroep kunnen oprekken tot
boven de 120 procent van het minimuminkomen. Ook veel werkenden
kunnen nauwelijks nog rondkomen.
Maar die schreeuwen het niet van de
daken. Er is veel stille armoede. Het is

Opa zei altijd ‘je gaat met spullen
van anderen om alsof ze van jezelf
zijn’. Je verwacht toch hetzelfde van
je medemens. Dat is in ieder geval
wat ik met de paplepel ingegeven
heb gekregen. Dat is blijkbaar niet bij
iedereen meer het geval.
Laatst met wandelen in de
Kronenbergse bossen, was voor de

Perspectief Horst aan de Maas

bekers op te ruimen. Als je drank en
bekers mee kunt nemen, pak dan
ook een vuilniszak mee en ruim het
daarna netjes op. Je vindt het zelf
toch ook niet prettig om in de romderde keer op rij het gaas langs één
mel te zitten?
van de toegangspoorten vernield
De gemeente is gestart met het
om er waarschijnlijk door te kunnen
keurmerk veilig buitengebied.
zonder de poort te hoeven openen.
Naast veiligheid zou het slim zijn om
Is dit nou zoveel moeite? Deze gaat
dit uit te breiden met de problemagemakkelijk open.
Bij het strandje in Grubbenvorst heeft tiek rondom rotzooi en vernielingen.
Om meteen ook de leefbaarheid op
een groep mensen wat gedronken,
maar vond het te veel moeite om de deze punten te verbeteren. Beiden

hebben namelijk te maken met beïnvloeding van houding en gedrag.
Werken aan een schoner, mooi en
veilig Horst aan de Maas.

Jeroen Achten

Vluchtelingen welkom, Fijn dát geej d’r zied

Perspectief Horst aan de Maas staat voor aandacht voor vluchteling
enopvang. In ons programma staat dat we ervoor zorgen dat nieuwkomers voldoende middelen krijgen om mee te kunnen doen.
Dat betekent een warm welkom en hulp om, na een zorgvuldige procedure, zo snel mogelijk van werk en eigen inkomen te genieten.
Er is momenteel een asielcrisis die
eigenlijk veel meer een opvangcrisis
is. Er zijn niet buitensporig veel extra
asielzoekers, maar een schreeuwend
tekort aan faciliteiten: van eerste
opvang tot aan huisvesting van statushouders. Falend beleid van de

laatste jaren, gericht op minimale
inspanningen om asielzoekers fatsoenlijk te ontvangen en te helpen,
zorgt voor schaamte nu.
Helaas leiden de beelden en de
berichten hierover ook tot veel
sentimenten op met name social

media. Teksten als ‘oprotten’, ‘allemaal gelukszoekers’, ‘stelletje verkrachters’ getuigen niet van begrip
voor de situatie van vluchtelingen.
Anderzijds zijn er vele bewoners in
Horst aan de Maas die deze vluchtelingen een warm welkom geven.
Vrijwilligers, activiteitenbegeleiders,
betrokken burgers en bedrijven,
maar ook de gemeente probeert
deze medemensen een veilig gevoel
te geven en een plek om tot rust te
komen. De regels voor asielzoekers

en vluchtelingen zijn duidelijk en
moeten worden gehandhaafd. De
regels voor Nederland en dus voor
de gemeentes zijn ook duidelijk en
moeten worden gehandhaafd.
Er zal zeker het één en ander te verbeteren zijn aan de opvang, maar
het doet goed om te zien dat in Horst
aan de Maas vluchtelingen welkom
zijn: Fijn dát geej d’r zied, Fijn desse
d’r bis.

van die standhouder op de markt:
“Jouw kraam is teleurstellend, niet
de moeite waard!” Of tegen die
16-jarige jonge meid die alles heeft
achtergelaten: “Ga terug naar je
eigen land, stuk tuig!”
En ik weet dat er veel dingen zijn die
niet goed gaan. Er gaat nog veel mis
op het gebied van beleid en communicatie. Maar sta zelf eens op,
zoek elkaar op. Probeer niet je eigen
gelijk te halen of de ander de mond
te snoeren. Maar ga in gesprek en

probeer met elkaar van gedachten te
wisselen. Zie het algemeen belang,
voer een respectvolle discussie en
kom samen tot een oplossing. Om
met de woorden van mijn naamgenoot te eindigen: ‘Zeggen wat je
denkt kan ook iets aardigs zijn.’
Loesje

Leon Weijs

Vol is vol, stuk tuig!

Wat is dat toch dat mensen elkaar zo naar het leven staan op social
media? Ik neem jullie even mee naar enkele opmerkingen. Een bericht
over de zomermarkt in Horst: teleurstellend, schandalig, niet de
moeite, te warm(?!).
Of bij het bericht over de plaatsing
van zestig alleenstaande minderjarige asielzoekers in Sevenum: eigen
mensen eerst, zet ze terug op de
boot, Horst naar de klote, vol is vol,
nog meer tuig et cetera. Opvallend is
de reactie van iemand wiens achternaam verraadt dat zijn ouders of

BVNL Horst aan de Maas

Jan Wijnen

Rotzooi en vernielingen

De openbare ruimte is van ons allemaal. Waarom zou je hier anders
mee omgaan dan thuis met je eigen spulletjes. Dan vind je het toch ook
niet leuk als gasten er een puinhoop van maken of zaken vernielen?

CDA Horst aan de Maas

vaak niet zichtbaar dat mensen hun
energienota of huur niet of nauwelijks meer kunnen betalen of kinderen zonder ontbijt de deur uit sturen.
Armoede is niet je eigen schuld,
iedereen kan het overkomen. Dat zien
we nu ook bij de middeninkomens.
De beste remedie is gewoon de sociaaldemocratie: de sterkste schouders
dragen de zwaarste lasten.

voorouders toch ook een stuk oostelijker geboren zijn.
We leven gelukkig in een land
waarin je tegen een ander mag zeggen wat je denkt. Maar dat gebeurt
dus vooral achter het scherm. Vele
emmers stront worden er over
elkaar geleegd. Zeg je in het gezicht

Loes van den Eijnden

Horst aan de Maas op de kaart

Een bruisende zomer met volle terrassen, markten, campings en
pretparken in Horst aan de Maas. Onze gemeente heeft zoveel moois
te bieden dat we zelf bijna zouden vergeten hoe heerlijk wij mogen
wonen.
De zomervakantie is voorbij, de
scholen gaan weer open en het
werk roept weer, maar wat was het
fijn. Zelfs het weer deed mee. In
de zomervakantie konden ook wij
het even rustiger aan doen. En dat
was nodig na alle hectiek van de
afgelopen tijd. Politici krijgen het

elk jaar drukker en we waren wel
even toe aan een schema met iets
meer rust. Maar ook in de zomervakantie hebben we natuurlijk niet
helemaal stilgezeten. We hebben
bijeenkomsten bijgewoond, mails
beantwoord en inwoners gesproken. Maar ook genoten van al het

moois in onze kernen. Zo heb ik
deze vakantie zelf ook bezoekjes
gebracht aan de Schatberg, Center
Parcs, de Kasteelse bossen, terrassen en heerlijke gesprekken gehad
met ondernemers uit de toeristische
sector, maar ook met toeristen die
Horst aan de Maas kozen als vakantiebestemming.
Als grootste gemeente van Limburg
qua oppervlakte, krijgen we door
de ondernemers die Horst aan de
Maas op de kaart zetten steeds

meer bekendheid. En dat is belangrijk en goed voor onze economie.
Nu gaan we dus weer aan de slag!
Dinsdagavond is de eerste vergadering in het gemeentehuis en
de publieke tribune is weer open.
Langskomen bij het gemeentehuis om de vergaderingen van de
raad bij te wonen kan dus weer en
natuurlijk zijn wij ook altijd voor jullie bereikbaar.
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Geplukt

Paul van Gool Broekhuizen
Hij werd geboren in Lottum, maar als puber verliet hij samen met het hele gezin het ouderlijk huis. Dat
bleek niet de laatste keer dat Paul van Gool (75) zijn boeltje pakte en verkaste. Naar eigen zeggen erfde hij
het ‘zwerversbloed’ van zijn vader. Het bracht hem naar de meest exotische plekken op onze aardbol, waar
hij woonde en werkte. Inmiddels is Paul alweer eventjes terug en woont hij op korte afstand van zijn
geboortegrond. In Broekhuizen zetelt hij heerlijk aan de Maas. Deze week wordt hij geplukt.

bare school heeft afgemaakt. Ik bleef
hier. Om alles te bekostigen ben ik
toen maar weer gaan werken”, vertelt Paul. “Onder andere bij een project in Swaziland. Afgelopen jaar heb
ik ook nog een project in Oeganda
gedaan.” De lange afstandsrelatie met
zijn tweede vrouw bleek niet houdbaar.
Ze besloten uit elkaar te gaan. “Als ik
mijn leven een cijfer mag geven, dan
krijgt het een dikke acht”, vertelt Paul.
“Toch is er één ding dat ik in al die jaren
heb gemist, en dat is de ware liefde.
Daar ben ik nog steeds naar op zoek.”

Lottums dialect
Paul zou maar wat graag samen met
een vrouw genieten van het prachtige uitzicht over de Maas vanuit zijn
achtertuin in Broekhuizen. Op hoeveel
plaatsen in de wereld hij ook kwam,
daar voelt hij zich toch het meeste
thuis, kort bij zijn Lottumse geboortegrond. “Toen we in 1961 met ons gezin
uit Lottum vertrokken, heeft mam letterlijk zitten huilen. Van haar heb ik
die hang naar ‘de roots’”, vertelt hij.
“Ik houd van het ‘dorpse’. Bij iemand

Bangladesh, Somalië, Nigeria,
Jemen, Mozambique, Oeganda en
Swaziland: zomaar een aantal van
de niet alledaagse bestemmingen
waar Paul van Gool een deel van
zijn leven spendeerde. Als deskundige op het gebied van waterbouw
én iemand die projecten in het
buitenland met beide handen aangreep, was hij een veelgevraagd
man. Als teamleider van het supervisieteam had hij een verantwoordelijke taak. Sterker nog: ook nu,
tien jaar na zijn pensioen, neemt
hij die rol nog op zich, wanneer hij
gevraagd wordt voor kortlopende
projecten. Het is een opvallend
gegeven, want ruim zestig jaar
geleden was Paul zo verknocht aan
‘zijn’ Lottum dat het voor hem een
hard gelag was toen hij het rozendorp met zijn ouders, broers en
zussen moest verlaten. Een sterke
band met zijn wortels, die hij altijd
heeft behouden.

Hoofd van de jongensschool
“Mijn vader had het zwerversbloed
door zijn aderen lopen. Mijn moeder, een echte boerendochter uit
Lottum, was juist verknocht aan
haar geboortedorp. Van beiden
heb ik iets geërfd”, begint Paul zijn
verhaal. “Beiden werkten in het
onderwijs. Mijn vader was hoofd
van de jongensschool, tegenover ons huis. Ik zal wel een lastig
mannetje zijn geweest, want mijn
moeder stuurde me regelmatig de
weg over, en daar zette mijn vader
me dan in een bank en gaf me
een atlas om in te bladeren. Daar
zat ik dan alle landen te bekijken
die ik later graag zou bezoeken”,
vertelt hij. “In die tijd kwamen we
nooit verder dan een bedevaart
naar Kevelaer. Toch was het voor
mij een klein drama toen we in
1961 met het hele gezin naar WestBrabant verhuisden. Ik vond het
verschrikkelijk daar en wilde niets

liever dan terug naar Lottum. Daar had
ik mijn vrienden en sociale omgeving.”

De vliegende Limburger
Het is misschien daardoor juist des
te opvallender dat Paul de eerste de
beste kans aangreep om meer van
de wereld te zien. “In 1966 ging ik
voor een stage drie maanden naar
Woking, bij Londen”, herinnert hij zich
zijn eerste échte trip naar het buitenland. “Na het afronden van een studie
waterbouw in Tilburg, wilde ik maar
wat graag in het buitenland gedetacheerd worden. Het duurde eventjes
voor dat lukte, maar uiteindelijk kwam
ik in Somalië terecht voor één van de
bedrijven van Heidemij.” Het werd een
schitterende ervaring, die Paul tientallen jaren later deelde op zijn eigen
reisblog. “Ze noemden me daar ‘Mister
Cool’”, lacht hij. “In Bardera, ver in het
binnenland, moest een brug gebouwd
worden over de rivier de Juba.
Een Italiaans bedrijf voerde boringen
uit voor de berekening van de funderingen en ik werd aangesteld als
toezichthouder. Somalië was toen een
heel ander land dan nu. Het werd een
bijzonder leuke en interessante tijd.
Dertig jaar later kostte het me geen
enkele moeite om die verhalen her
te beleven en op te pennen voor mijn
blog (devliegendelimburger.blogspot.
com, red.)”

Nigeria en Bangladesh
Het blijkt voor Paul de start van een
bestaan waarbij hij regelmatig zijn
biezen pakt om een volgend project
in een ver oord tot succes te brengen.
“Daar zocht ik later wel bewust naar”,
geeft hij aan. “Werkgevers die me in
het buitenland te werk konden stellen,
hadden mijn voorkeur.” In 1993 komt
hij uiteindelijk bij Royal Haskoning in
Nijmegen terecht. “Daar zeiden ze ‘je
kunt voor ons komen werken, maar
dan moet je wel bereid zijn om overal
heen te gaan waar wij je nodig heb-

ben.’ Ik vond het prima, maar gaf
wel aan liever niet naar Nigeria of
Bangladesh te gaan. Die landen had ik
intussen wel gezien. Ze stuurden me
vervolgens eerst naar Nigeria en toen
naar Bangladesh om vervolgens weer
naar Nigeria te moeten. Dat vond ik op
een gegeven moment wel welletjes
geweest”, vertelt Paul.

Kinderen en kleinkinderen
Met Bangladesh noemt hij een land
waar hij een bijzondere band mee
heeft. Het is het geboorteland van
zijn tweede vrouw, met wie hij 25
jaar getrouwd was, voordat ze enkele
jaren geleden besloten van elkaar
te scheiden. “Samen kregen we één
dochter. Ze is nu 25. Uit mijn eerste huwelijk heb ik ook twee kinderen. Daarnaast heb ik een dochter in
Berlijn, uit een kortstondige relatie.
Met alle vier heb ik een uitstekende
relatie. Ze doen het stuk voor stuk
hartstikke goed en daar ben ik enorm
trots op. Net als op de zes kleinkinderen die ik inmiddels heb”, vertelt
Paul. Tot aan zijn pensioen werkte hij
de laatste zeven jaar voor de Europese
Unie. “Dat was in Oeganda. Daar heb
ik met heel veel plezier gewoond en
gewerkt. Als ‘Program Officer’ was ik
verantwoordelijk voor het identificeren,
opzetten en uitvoeren van projecten, in
samenwerking met de lokale regering.”

De ware liefde
In 2012 ging Paul met pensioen en
keerde hij terug naar Nederland. Het
bleek kortstondig. “Samen met onze
dochter kwamen we terug, maar zij
kon hier niet wennen. Ze is eventjes in Venlo naar school gegaan,
maar op een gegeven moment
kreeg ik haar met geen paard meer
uit bed. Ze groeide op in Oeganda,
Bangladesh en Mozambique. Tijdens
haar kleutertijd zat ze twee jaartjes
in Nederland op school. Uiteindelijk
zijn moeder en dochter teruggegaan
naar Oeganda, waar ze haar middel-

onaangekondigd op visite gaan en sociale bezoekjes afleggen, vind ik heerlijk. Ik verveel me hier dan ook nooit.
Mijn broers en zussen zijn ook uitgewaaierd. De één zit in Amerika, een
ander in Frankrijk en weer een ander
in Denemarken. Toch weer dat ‘zwerversbloed’ van mijn vader. De drie van
ons die wel in Nederland wonen, doen
dat verspreid over het hele land”, zegt
Paul. “Maar wanneer we elkaar zien,
praten we direct weer Lottums dialect met elkaar. Heel bijzonder is dat.
Het is een dialect dat langzaam maar
zeker verdwijnt. Dat vind ik jammer.
Op roetsinlottum.blogspot.com verzamel ik typisch Lottumse woorden en
uitdrukkingen. Deze hoop ik ooit eens
te bundelen in een boekwerk, waarvan de opbrengst in dat geval naar de
Houthuizer Molen zal gaan”, vertelt
Paul. Het mag duidelijk zijn dat hoewel
Paul het grootste deel van zijn leven
doorbracht aan de andere kant van de
wereld, zijn geboortegrond nog altijd
verankerd zit in zijn hart.
Tekst en beeld: Jelle van Hees

Per direct gevraagd

GEDIPLOMEERDE BEVEILIGER
OF ASPIRANT BEVEILIGER MBO 2
parttime / fulltime

Sollicitatie richten aan
Angelique Severens
contact@severensbeveiliging.nl
Severens Beveiliging BV
www.severensbeveiliging.nl

Professor Linssenlaan 2 a7 Grubbenvorst

js € 325.000

rkooppri
verlaagde ve

Prachtig appartement gelegen in ‘Veste Maricol’ voor mensen die houden van rust, ruimte en recreatie. Dit appartement met extra verdieping is gelegen tegen het centrum
van Grubbenvorst, in de nabijheid van de Maas.
Gelegen op de 2e en 3e verdieping op de hoek van het complex
heeft u naar beide zijden een schitterend uitzicht over de
Maas en haar uiterwaarden. Alle voorzieningen waaronder
badkamer, wonen en slapen bevinden zich gelijkvloers op de
2e verdieping. Middels een vaste trap (met traplift) heeft u de
beschikking over een fraaie extra etage voor hobby, logees,
thuiswerken en/of bergruimte.

077 326 26 00 www.vetebe.nl
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Exposanten presenteren hun werk

Kunst & Crearoute in
Tienray

Op initiatief van een vijftal inwoners vindt zondag 11 september
in Tienray een Kunst & Crearoute plaats. Die voert langs Tienraynaren
die hun creativiteit tonen. De exposanten stellen tussen 11.00 en 17.00
uur hun eigen tuin, atelier, oprit of woning open voor het bezichtigen
van hun werk.
De deelnemers aan de Kunst &
Crearoute maken professioneel of hobbymatig kunst, of zijn op een andere
manier creatief bezig. De route leidt
naar beeldhouwers, schilders, dichters
en een edelsmid, maar ook naar mensen die bedreven zijn in het bewerken van hout en ijzer, het vouwen van
bijzondere origami of het customizen
van motoren.
Bezoekers zijn vrij om de route te
fietsen of te lopen in een willekeu-

rige volgorde. Bij het startpunt aan
de Burgemeester van de Berghlaan
2, presenteren de deelnemers zich
met één van hun kunstwerken. Hier is
ook een gratis plattegrond verkrijgbaar waarop alle deelnemers staan
vermeld. Zij zijn te herkennen aan
een bord bij de ingang met het logo
van de geitenkop. Wie per auto komt,
kan het beste parkeren op de parkeerplaats bij Spoorstraat 18 of in de
Bernadettelaan.

Kunst op Vakantie in Horst aan de
Maas
Tien kleine recreatiebedrijven in Horst aan de Maas, aangesloten bij vereniging Slapen in Limburg,
openen zondag 11 september hun deuren voor publiek. Onder het motto ‘Kunst op vakantie’ geven ze
kunstenaars een podium om hun kunsten tentoon te stellen.
Meer dan veertig kunstenaars
nemen deel aan dit evenement.
Het merendeel is afkomstig uit de
gemeente Horst aan de Maas, maar
ook een aantal van ver daarbuiten.
Op sommige locaties is ook een
streekproduct te proeven.

Flyer
‘Kunst op vakantie’ duurt van
10.00 tot 17.00 uur. Op een speciale flyer zijn de deelnemende
ondernemingen gemarkeerd en
valt te lezen wat er op de diverse
locaties te zien is. De flyers zijn

verkrijgbaar bij alle bij de vereniging aangesloten bedrijven,
diverse ondernemers in Horst aan
de Maas en via
www.slapeninlimburg.nl

2022-w36

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Keurslagerĳ Crist Coppens 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 11 september
2022 (12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 15 september 2022
bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Wij zijn op zoek naar een

ELEKTRO-MONTEUR
Wij zijn VTI Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf Lek/Habo
Groep realiseren wij al tientallen jaren succesvolle innovatieve en
toonaangevende energie- en installatietechnische projecten in
binnen- en buitenland. Wij ontwerpen, produceren, installeren en
onderhouden kwalitatief hoogstaande complexe turnkey projecten.
Met VTI Horst bouwen we samen aan een duurzame toekomst.

Wat ga je doen? Als elektro-monteur binnen VTI:
• voer je, geheel zelfstandig of in teamverband, diverse
werkzaamheden uit aan onze elektrotechnische installaties,
voornamelijk in de glastuinbouw;
• voer je reparaties en onderhoudswerkzaamheden uit aan
watertechnische en verwarmings installaties;
• ben je samen met jouw collega Elektro monteurs onderdeel van een
storingsdienstpool, wat neerkomt op 1 storingsdienst per 6 weken.
Wat past bij jou?
• MBO E of MBO WTB richting energietechniek,
• Ervaring en kennis van besturingstechniek is een voordeel,
• je hecht waarde aan kwaliteit en dat betekent dat je secuur en
accuraat bent,
• vriendelijk en klantgericht; wij werken namelijk voor klanten,
zowel intern (collega’s!) als extern (klanten!),
• flexibele instelling, dat hoort bij onze uitdagende projecten
want die zijn afwisselend en zelden standaard,
• in het bezit van een geldig rijbewijs.
Wat is de uitdaging van de functie?
• prettige en afwisselende werkomgeving,
• grote mate van zelfstandigheid in je werkzaamheden,
• diversiteit aan technische disciplines,
• een hecht team binnen een gemoedelijke groep van collega’s.
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.
VTI Horst is een platte organisatie met korte lijnen, informeel intern,
professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door
je cv en een korte motivatiebrief te sturen naar vacature@vtihorst.nl.
Wil je graag meer informatie?
Dat kan! bel dan 077-3985100 en vraag naar Karen Flipse.

www.vtihorst.nl

Horizontaal 1. Soort hagedis 6. Havenarbeider 13. Slordig 19. Opera van Verdi 21. Oude lap 22. Vis 24. Stilte
25. Rijkswaterstaat 27. Heimelijk 29. Landverhuizing 32. Soort zeilboot 33. Europeaan 35. Vuurkoord 36. Lidwoord
38. Soort muziek 39. Mondstuk 40. Meisjesnaam 41. Houten loods 43. Voeg 45. Kraagomslag 47. Vrucht
48. Flessluiting 49. Vis 51. Vogel 53. Behaard 54. Diploma 55. Muziekinstrument 56. Maand 58. Oxydatie 60. Wapen
62. Zeegod 64. Inhoudsmaat 65. Chocolaatje 67. Gravure 68. Een zekere 69. Vogel 70. Soort verzekering
71. Dun plaatje 72. Plan 73. Tot en met 75. Erbarmen 76. Scheepsvloer 78. Paleis bij Apeldoorn 79. Kunstleer
81. Persoonlijk vnw. 82. Alarmapparaat 84. Kortschrift 86. Klein deeltje 89. Duivel 91. Hardop 92. Opperwezen
93. Armoedige woning 95. Gezicht 97. Inwendig orgaan 99. Smal weefsel 100. Zoogdier 101. Schrijfmateriaal
103. Gezellig 105. Spijskaart 106. Gelofte 107. Omroepvereniging 108. Stevig 109. Vis 111. Heilige 113. Vogelbek
114. Thans 115. Ding 117. Wonderdoener 119. Let wel 120. Overal 121. Boom 123. Dierentuin 124. Zeeuwse plaats
126. Achting 127. Eerzuchtig 128. Waterplaats.
Verticaal 1. Naaldboom 2. Bevel 3. Voorbij 4. Stand 5. Bijbelse figuur 7. Vette vloeistof 8. Brillendoos
9. Wereldrecord 10. Dwars mast 11. Medebewoner 12. Bijbelse figuur 14. Diergaarde 15. Tokkelinstrument
16. Noorse god 17. Motorraces 18. Gerief 20. Offertafel 23. Meester 26. Wijsneus 28. Hap 30. Greenwichtijd
31. Bijbelse figuur 32. Inkeer 34. Plak 37. Bontsoort 38. Alletwee 40. Zacht buisje 42. Brandstof 44. Tweetal
46. Vrije Universiteit 47. Viskaar 48. Mand 50. Bevend 52. Overdaad 54. Dierengeluid 55. Funderingspaal
57. Slingerplant 59. Vis 61. Gezel 62. Knorrig mens 63. Overlevering 64. Hoofddeksel 66. Militaire school
69. Verlaagde toon 74. Leefklimaat 75. Vrouwelijk dier 77. Troepeneenheid 78. Nadien 80. Hetzelfde 81. Houtsoort
83. Zoogdier 84. Noodsignaal 85. Tijdelijk 87. Tevens 88. Redelijke wezens 90. Kort moment 92. Vies
94. Ons inziens 96. Gaard 98. Elastisch product 99. Jaargetijde 100. Godsdienstige 101. Huidopening
102. Deel van dynamo 104. Deel van viool 107. Dierenverblijf 108. IJzer 110. Worp 112. Vervoermiddel
115. Vrij langs boord 116. We 118. Kippenloop 120. Slee 122. Geloof 123. Persoonlijk vnw. 125. Onderwijs.
De oplossing van de puzzel in de Hallo van 1 september 2022 was:
’Het hoofd boven water houden’.
En de winnaar is: Diny Classens uit Horst. Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon
t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door Gommans, De Echte Bakker in Horst!
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Religie

Medische zorg

Open dag Dagvoorziening De Zwingel

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

Grubbenvorst

Zaterdag 10 september

19.00

Horst

Zaterdag 10 september
Maandag 12 september
Dinsdag 13 september
+ aanbidding
Woensdag 14 september
Extra uitstelling
- Aller Heiligste
- H.mis
Donderdag 15 september
Vrijdag 16 september

Huisartsenpost

18.00
18.30
09.00

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

17.30
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

Zaterdag 10 september

19.15

Meerlo

Donderdag 15 september
- Biddende moeders

Gebiedsteams

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

09.00
09.30

Sevenum

Maandag 12 september
Dinsdag 13 september
Donderdag 15 september
Vrijdag 16 september

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

18.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

Onder het motto ‘Efkes binne kieke’ houdt Dagvoorziening De Zwingel Melderslo zondag 11 september een
open dag. Die begint om 10.30 uur en eindigt om 14.00 uur en vindt plaats in MFC De Zwingel.

Apotheek Maasdorpen

Zondag 11 september 11.00

De dagvoorziening is bedoeld voor
mensen die om welke reden dan ook
behoefte hebben aan een zinvolle
besteding van de dag. Ook voor mantelzorgers is het fijn als degene voor
wie ze zorgen één of meerdere dagen
per week door kan brengen op een

Tandarts

Spoedgevallendienst

9 t/m 11 september

Zondag 11 september
Dinsdag 13 september

09.00
19.00

Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

Tienray

Zondag 11 september
bedevaart parochies federatie
Horst-Sevenum
11.00
Woensdag 14 september
19.00

12 t/m 15 september

De Schuilplaats

Verloskundige zorg

zondag

kerkdienst

gezellige en veilige plek. Ontmoeten
van andere mensen is vaak ook één
van de doelen van de gasten. De gasten van De Zwingel komen uit diverse
dorpen uit Horst aan de Maas. De dagvoorziening is vier dagen per week
geopend. Elke dag is er een profes-

sionele kracht aanwezig, die wordt
geassisteerd door vrijwilligers uit
het dorp. Dagvoorziening de Zwingel
wordt beheerd door Stichting Welzijn
Melderslo.

2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

Danure Verloskundigen

10.00

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

OPEN DAGEN

06 55 40 80 23

Puzzel

Sudoku

zaterdag 17 en zondag 18 september

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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harte welkom tussen 11:00 en 16:00 uur op Berghemweg 10 in Sevenum.
Oplossing vorige week:
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4
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te komen nemen. Op zaterdag 17 en zondag 18 september bent u van

2

2

7

1

4

Op 1 oktober opent onze kleinschalige woonlocatie voor mensen met
dementie. Voor het zover is bieden we u de mogelijkheid om een kijkje

5

6

3

4
6

6

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

7

2
1

11

Berghemweg 10 | 5975 RJ Sevenum | T 077 30 31 890 | www.linde-zorg.nl
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Sparta’18 viert halve eeuw vrouwen- en
meidenvoetbal dankzij vooruitstrevende Mariet
Vrouwenvoetbal is tegenwoordig niet meer weg te denken, maar hoe was dit vroeger? Waar nu bijna iedere
club wel een vrouwen- en meidenteam in huis heeft, was dit rond 1970 wel anders. Toch zijn ze bij Sparta’18 in
Sevenum nog niet helemaal tevreden. “Het wordt nog steeds niet als even vanzelfsprekend gezien als het
mannenvoetbal en dit kan beter”, aldus Mariet Gommans, die in 1972 Sparta Girls in Sevenum oprichtte.
In september viert de vrouwen- en meidenafdeling haar 50-jarig bestaan en dit wordt uitgebreid gevierd.

interlandwedstrijd tegen Denemarken
en het internationale vrouwentoernooi
in het Engelse Clacton On Sea. “Als ik
terugkijk op al die jaren, dan denk ik
vooral aan al het plezier dat we hebben gehad. Ook de jeugd boekte mooie
resultaten. Toen de meiden in 1987
kampioen werden, mochten ze naar
Zeist voor de jeugdvoetbalweek onder
leiding van Rinus Michels. In 1994 werd
dat kunstje herhaald.”

Ontwikkeling

Al vijftig jaar is Mariet Gommans (66)
betrokken bij Sparta’18 in Sevenum,
waar ze in 1972 als jong meisje Sparta
Girls oprichtte. “Ik wilde graag voetballen, maar er was hier geen mogelijkheid”, blikt Mariet terug. “Van mijn
ouders mocht ik niet buiten het dorp
gaan voetballen, dus toen dacht ik:
‘dan richt ik de club lekker zelf op’.
Dat was in eerste instantie uit frustratie, omdat er niets was. Ik kende
een aantal meiden die ook wilden
voetballen, dus er was genoeg animo
voor.” Dit ging niet zonder tegenslagen, omdat vrouwenvoetbal destijds
nog niet gebruikelijk was en door
veel mensen niet geaccepteerd werd.

“Sevenum is een katholiek dorp”, legt
Mariet uit. “Ik speelde thuis altijd al
veel buiten met de bal en zelfs hier
werd al op gereageerd. Een man uit
Sevenum zei zelfs een keer tegen
mijn vader dat er iets niet goed was
in mijn bovenkamer. Mijn idee werd
dat ook niet meteen goed ontvangen.
De pastoor had er lucht van gekregen
dat vrouwen gingen voetballen in zijn
katholieke dorp en hij is toen bij de
voorzitter langs geweest om te zeggen
dat dit absoluut niet kon.”

Veel animo
Toch liet Mariet zich niet tegenhouden
en met de steun van het bestuur werd

in 1972 toch gestart met het vrouwenvoetbal. “Toen het eenmaal zo ver was,
werd er over het algemeen toch positief op gereageerd”, geeft Mariet aan.
“We hadden vrijwel direct een team
bij elkaar van 22 vrouwen en toen we
de eerste wedstrijd speelden, kwamen
er heel veel mensen kijken. Ze waren
toch wel benieuwd hoe wij dat deden.”
Ondanks dat er in eerste instantie met
een sceptische blik gekeken werd en
het in het begin vooral lachen, gieren
en brullen was ontwikkelden ze zich
al gauw tot een hecht team met een
echte winnaarsmentaliteit. Een paar
van de hoogtepunten in al die jaren
vrouwenvoetbal waren voor Mariet een

Inmiddels zijn er bij Sparta’18 meerdere dames- en meidenteams, mede
dankzij een samenwerking met de
vrouwenafdeling van SV Melderslo en
RKsv Wittenhorst. “Deze teams zijn
goed gevuld en daar zijn we heel blij
mee”, geeft voetbalster en coach Aukje
Vullings (21) aan. “Vrouwenvoetbal
wordt steeds normaler, maar ik vind
het heel belangrijk dat de nieuwe
generatie weet dat dit vroeger niet
vanzelfsprekend was”, voegt Mariet
hieraan toe. “Deze verhalen moeten
verteld blijven worden. Het is namelijk
nog steeds niet zoals het hoort te zijn.
Nog steeds zijn er veel mannen die de
vergelijking maken tussen mannen- en
vrouwenvoetbal, terwijl mannen heel
anders gebouwd zijn dan vrouwen
en het logisch is dat er dan een verschil in spel is.” Ook bestuurslid Mieke
Verstappen en coördinator meiden- en
vrouwenvoetbal Anja Bussemakers
geven aan dat dit nog steeds speelt.
“Er lopen nog altijd mannen rond van
de oude stempel, die het vrouwenvoetbal belachelijk maken. Toch zien we
vooruitgang in de acceptatie, maar het
kan natuurlijk altijd beter.” Ondanks
dat de club het goed voor elkaar heeft,
hoopt zij nog meer jonge meiden richting Sparta’18 te trekken. “Je zag toen

de Oranje Leeuwinnen het heel goed
deden, dat het aantal meiden dat zich
bij de club aanmeldde steeg”, zegt
Mariet. De club probeert hier zelf ook
invloed op uit te oefenen, door bijvoorbeeld vriendinnendagen te organiseren.

Feestweek
Nu eerst tijd voor feest, want donderdag 8 september bestaat de vrouwen- en meidenafdeling van Sparta’18
officieel vijftig jaar. De club pakt uit
met een hele week feest. “Op dinsdagavond 6 september is de vrouweninterland Nederland tegen IJsland in
Utrecht. Met een bus vol vrouwelijke
leden gaan we die kant op”, vertelt
Mariet. Ook op donderdag 8 september
is er een druk programma. Zaterdag
10 september is echter dé grote dag.
“Dan wordt er een groot feest georganiseerd, waarbij er ook een reünie
is. Van het allereerste team uit 1972
komen nog tien dames en ook de
trainer is aanwezig, dat is ontzettend
leuk.”

Ambitie
Na vijftig jaar betrokkenheid bij de
club, is er nog één ambitie die Mariet
waar wil maken. “Ik wil nog een afdeling Old Stars opzetten”, vertelt ze.
“Dit is wandelvoetbal voor zowel mannen als vrouwen vanaf 60 jaar. Ik heb
dit zelf een paar jaar in Eindhoven
gespeeld. Wandelvoetbal heeft als doel
om ouderen uit hun sociale isolement
te halen en het zorgt er tevens voor dat
ze fit blijven. Het zou super zijn om dit
in Sevenum op te starten. Dan hebben
we voetbal van de wieg tot het graf”,
lacht ze.
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Randstad at DSV Venray
looks for

Pickers/Packers,
Reachtruck-/and
Forklift drivers
Dayshift
Salary from € 11,86 to € 12,31
gross per hour. Including travel
allowance!
Contact us at:
dsv.venray@nl.randstad.com
or 06 13023062

GEZOCHT

VERKOOPMEDEWERKER

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