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Horst aan de Maas

Cultuur aan de Maas
Brokeze Bruist blikt terug op een zeer geslaagd cultureel festival aan de Maas in Broekhuizen. Zaterdagavond 10 september stond in het teken van de expositie en een muzikaal programma.
Traditiegetrouw werd het festival geopend door De Vorster Connection en vervolgd door Ierse folk- en punkmuziek door Boys From The County Hell. Op zondag 11 september konden
toeschouwers bij de horecagelegenheden in Broekhuizen genieten van meerstemmige vocals, zang en piano, luistermuziek, alternatieve rockmuziek en als afsluiter een feestband aan de
Maas. Daarnaast was ook op zondag de expositie geopend en waren er theater- en schilderworkshops voor de kinderen.

02

nieuws \ 1509

Gemêleerd gezelschap uit alle lagen van samenleving

Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray is al
negentig jaar sociaal klankbord voor arbiters
Het faciliteren van scheidsrechters in hun hobby, dat is kortgezegd de missie van Scheidsrechters
vereniging Horst-Venray. En dat al negentig jaar lang. De vereniging viert op zaterdag 17 september een
jubileumfeestje. “Binnen onze vereniging dragen wij onze passie en kennis over op de volgende generatie”,
vertelt Jeroen Achten van de jubileumcommissie.
‘Die heeft thuis vast niets te vertellen’ is een opmerking die regelmatig aan de zijlijn van het voetbalveld
wordt geroepen. Vrijwel altijd
geadresseerd aan de scheidsrechter van dienst. “Draai het eens om”,
zegt Jeroen. “Scheidsrechters hebben
ook een gezin en sociale omgeving.
Ze krijgen vanuit thuis de ruimte en
geven waardevolle tijd op om een
wedstrijd te leiden. Om anderen plezier te kunnen bieden, want zonder
scheidsrechter is er geen wedstrijd.”
Het is een treffend voorbeeld van de
drijfveer waar veel fluitisten een deel
van hun plezier uit halen. Al hebben positieve kritieken logischerwijs
de voorkeur. “Er is niets mooiers dan
de complimenten van twee tevreden
partijen na afloop van een wedstrijd.
Wanneer beide teams aangeven
dat ze fijn hebben gespeeld, mede
dankzij de scheidsrechter van dienst.
Daar groeit een arbiter van.”

Klankbord
Bij Scheidsrechtersvereniging HorstVenray vinden arbiters uit de regio al
negentig jaar lang onderdak bij een

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

club met gelijkgestemden. Iedere
donderdagavond komen ze samen
bij clublokaal Trefhove en houden ze hun conditie op peil bij de
Kasteelse Bossen. “Daar komen de
drie aspecten die de pijlers onder
onze vereniging vormen samen.
Lichamelijke arbeid, kennis van de
regels en het sociale aspect”, somt
Jeroen op. “We houden samen onze
conditie op niveau door middel van
fysieke trainingen. Zo’n tien à twaalf
keer per jaar testen we onze kennis
van de spelregels en de derde helft
is zonder uitzondering hartstikke
gezellig.” Bij de vereniging vinden
de leden, zowel arbiters die fluiten
onder de vlag van de KNVB als clubscheidsrechters, een luisterend oor.
“Er worden onderling veel ervaringen uitgewisseld. Zowel positieve
als minder positieve. In een veilige
omgeving kunnen onze leden zich
kwetsbaar opstellen en feedback
krijgen van collega’s. We zijn op die
manier een klankbord voor scheidsrechters”, vertelt Jeroen.

Balletje trappen
De vereniging is dan ook meer dan
een verzameling van scheidsrechters
die op verschillende niveaus acteren, zegt Jeroen. “Op een gegeven
moment wordt het ook een vriendenclub. Daarom blijven oudere leden,
die al een tijdje niet meer actief fluiten, lid van onze vereniging. Je gaat
ook op andere vlakken een beroep

disch gezien een algeheel pardon
niet noodzakelijk is. Dat neemt
niet weg dat ik verwacht dat hierover nog wel geprocedeerd gaat
worden.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

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

College stemt in met
verbouwing voormalig
klooster in Griendtsveen naar
zes appartementen
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het
verbouwen van het voormalig klooster aan de Helenaveenseweg
in Griendtsveen. Er komen zes sociale huurappartementen op
deze plek. De gemeente wil de vergunning verlenen onder de
voorwaarde dat de parkeerplaatsen voor de appartementen
allemaal aan de zijkant van het gebouw worden gerealiseerd. Het
College van B&W stemt in met het voorstel.
negatief geadviseerd over parkeerplaatsen aan de voorkant van
het gebouw. Deze hebben een te
grote ruimtelijke impact, wanneer
gekeken wordt naar de monumentstatus en zij hebben een niet
verantwoorde ruimtelijke positie
ten opzichte van de openbare weg.
Ook staan er aan de voorkant van
het gebouw bomen die deel uitmaken van de voor Griendtsveen
kenmerkende bomenlaan. Het kappen van deze bomen is daarom
ongewenst en hierdoor is besloten de elf parkeerplaatsen aan de
zijkant van het pand te realiseren,
ondanks dat de initiatiefnemer dit
niet zag zitten.

De gemeente geeft aan dat de realisatie van zes sociale huurappartementen past binnen het Masterplan
Wonen en bij de behoefte van het
dorp Griendtsveen. De voormalige
kloostertuin wordt opengesteld
voor iedereen. Onderhoud wordt
gedaan door de bewoners van de
appartementen en door vrijwilligers uit de dorpsgemeenschap.

Parkeerplaatsen
In de ingediende aanvraag werd
uitgegaan van de aanleg van vijf
parkeerplaatsen aan de linkerkant
van het pand en zes parkeerplaatsen aan de voorkant. De Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit heeft echter

De afgelopen zomerperiode zĳn er weer behoorlĳk wat perikelen geweest rondom de spaartaks. Voor wie het allemaal niet heeft kunnen
volgen, hierbĳ een kort resumé.

Bezoek- en correspondentieadres

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.

De saamhorigheid binnen de vereniging zorgt ervoor dat ze zaterdag
17 september het 90-jarig jubileum kunnen vieren. “Dat wordt
een gezellig samenzijn voor onze
leden, met verschillende vormen
van entertainment”, treedt Jeroen
niet teveel in detail over de invulling. “Mede dankzij de Stichting
Vrienden van Scheidsrechters hebben
we ons eigen clubgebouw en houden we financieel het hoofd boven
water. Die zijn we dan ook erg dankbaar. Net als onze wat oudere en
ervaren leden. Zij geven hun kennis door aan de jongere generaties.
Dat is van onschatbare waarde voor
onze scheidsrechtersvereniging.”
Arbiters uit de omgeving van Horst
en Venray die zich aan willen sluiten,

Tekst: Jelle van Hees

Spaartaks: de stand van zaken

Bezorgklachten www.garcon.nl

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

Dezelfde basis

veau is. De basis blijft hetzelfde, net
als de spelregels die erbij horen.”

Oh, zit dat zo!

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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.

doen op elkaar. We zijn een zeer
gemêleerd gezelschap, uit alle lagen
van de maatschappij.” Die saamhorigheid zorgt ervoor dat er ook nevenactiviteiten worden georganiseerd
door de vereniging. Daarbij wordt
er door de scheidrechters zelf ook
weleens tegen een balletje getrapt.
“Dat werkt weleens op de lachspieren”, zegt Jeroen. “Scheidsrechters
die gaan voetballen.” Rondom de
paasdagen organiseert de scheidsrechtersvereniging een wandeltocht
en ook de jaarlijkse Kasteelloop prijkt
steevast op de evenementenkalender.

zijn van harte welkom, geeft Jeroen
aan. “We zijn verbonden door onze
hobby; het in goede banen leiden van
een potje voetbal. Het maakt daarbij
niet uit of dat op prestatief- of clubni-

Het belangrijkste eerst. Er komt
geen algeheel pardon voor degenen die geen bezwaar hebben
gemaakt tegen de spaartaks.
Dat voelt niet goed en zal het
vertrouwen in de overheid niet
vergroten, maar kennelijk is het
politieke momentum verschoven
door andere crises die de politiek
bezig houden. De Hoge Raad had
al laten doorschemeren dat juri-

Voor degenen die wel bezwaar
hadden gemaakt en voor alle
aanslagen die de belastingdienst
nog oplegt, bijvoorbeeld over 2021,
geldt de zogenaamde spaarvariant. Bij de spaarvariant wordt
over spaargeld minder belasting
berekend, maar over andere vermogensbestanddelen juist meer.
In sommige gevallen is de spaarvariant dus juist nadeliger, in dat
geval geldt ‘gewoon’ de oude
berekening, althans tot en met
2022. De Belastingdienst zorgt
automatisch dat de ‘goedkoopste’
regeling wordt toegepast.
Nu heeft de Hoge Raad (nog)
niet gezegd dat de spaar variant

wel juridisch door de beugel
kan. Ze heeft enkel in een situatie waarin er veel spaargeld was
aangegeven dat het niet eerlijk
is belasting te heffen. Het is te
verwachten dat opnieuw massaal bezwaar zal worden gemaakt,
zeker als belastingplichtigen
vermogensbestanddelen hebben
die - net als spaargeld - geen of
weinig rendement opleveren.
Of dat erg kansrijk is, is nog maar
de vraag. De specifieke casus
waarover de Hoge Raad oordeelde
kan niet zondermeer doorgetrokken worden naar andere situaties.
Maar we weten nu dat de overheid
geen pardon kent voor degenen
die géén bezwaar maken. Dus toch
maar bezwaar maken?
Vanaf 2023 geldt alleen nog de
spaarvariant. Er is geen keuze
meer. Belastingplichtigen met

vermogen (anders dan spaargeld), gaan dan flink meer belasting betalen. Zeker omdat ook het
tarief omhoog gaat. Dat is om de
steunpakketten tegen de inflatie
te betalen. Vanaf 2025 zou er dan
een heel nieuw systeem moeten
komen, maar dat is inmiddels uitgesteld naar 2026. Rustig rond box
3 zal het voorlopig niet worden.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Eugenie Dings uit Lottum doet verhaal in
televisieprogramma Nederland is Vol
De Lottumse Eugenie Dings is zondag 18 september om 21.20 uur op NPO1 te zien in het BNN/VARAprogramma Nederland is Vol. In deze zesdelige serie onderzoekt Jeroen Pauw, samen met onderzoeksjournalist Sander Heijne, of Nederland op verschillende vlakken niet de grenzen aan groei heeft bereikt. De tweede
aflevering, waarin Eugenie als omwonende van een groot varkensbedrijf haar verhaal doet, gaat over de
verhouding tussen de welvaart die de landbouwsector Nederland oplevert en de overlast en schade die het
veroorzaakt.
Al bijna twintig jaar woont Eugenie
Dings met haar gezin in het buitengebied van Lottum. Dat er toentertijd
al een aantal varkensbedrijven lag,
nam ze voor lief. “De stankoverlast
was toen onder controle”, vertelt ze.
“Er heeft zich hierna echter een enorm
nieuw gemengd bedrijf gevestigd.
De onderneming heeft een vergunning om ongeveer 35.000 varkens
te houden en op dit moment bevinden er zich al 20.000 vleesvarkens in
een gebouw van twee verdiepingen.
De overlast hiervan is enorm. De innovatieve techniek van de luchtwassers
functioneert gewoon niet, blijkt uit
metingen. Zeker honderd dagen per
jaar stinkt het ontzettend.”

Druk op de ketel
Overkomen als een ‘zeurburger’ is het
laatste wat Eugenie wil. “Ik wil niet
continu hiermee bezig zijn, maar ik
voel me vrij machteloos. Ook al ben
ik collega-ondernemer in dezelfde
sector, toch wil ik dat de feiten naar
boven komen. Daarom hou ik de druk
op de ketel.” Dit doet Eugenie onder
andere door zich in het netwerk van
de politiek te mengen. Ook is ze lid
geworden van vereniging Behoud de
Parel, die zich inzet om die wildgroei
tegen te gaan en de achteruitgang
in leefbaarheid die daar het gevolg
van is, af te remmen. “Via Behoud de
Parel ben ik ook terechtgekomen bij
‘Nederland is Vol’”, geeft Eugenie aan.

“De milieuvereniging opereert regionaal en werkt samen met andere
verenigingen met hetzelfde doel.
Een vereniging waarmee we samenwerken is benaderd door het tv-programma, omdat ze iemand zochten
die in de rol van burger het maatschappelijk debat aan wilde gaan over
de vleesindustrie.” Eugenie deinsde
hier niet voor terug. “Ik ben niet bang
om mijn kop boven het maaiveld uit
te steken en aangezien wij hier naast
één van de grootste varkensstallen
van Nederland wonen, leek dit me
ook wel gepast.”

tal voorwaarden gesteld. Ik wilde niet
dat het een verhitte discussie werd
tussen boer en burger, maar dat er
met respect op de inhoud zou worden
ingegaan. Toen me het concept werd
uitgelegd, was ik meteen enthousiast. Jeroen Pauw is een deskundige
presentator en er is goed voorwerk
gedaan. Door de toevoeging van
onderzoeksjournalist Sander Heijne
waren er korte intermezzo’s waarbij hij door middel van infographics
de cijfers uitlegde. Zo werd er op de
inhoud van elk onderwerp ingegaan,
wat erg fijn was.”

Verhaal op tv doen

Toekomst

Het mooie aan haar bijdrage aan
‘Nederland is Vol’ vindt Eugenie dat
er verschillende partijen op een nette
manier met elkaar de discussie aangingen over het onderwerp. “Het was
geen platte discussie, dat was erg
prettig”, legt ze uit. “Er waren onder
andere een aantal vernieuwende
ondernemers uit de agrarisch sector, een gezondheidsprofessor, een
landbouweconoom en iemand van
de politiek te gast. Dit leverde hele
interessante gesprekken op over de
frictie tussen welvaart en welzijn.”
Ondanks dat Eugenie het spannend
vond, heeft ze een goed gevoel aan
de opnames overgehouden. “Ik mocht
mijn ervaringen als burger delen en
hier werd goed naar geluisterd. Van
tevoren had ik namelijk wel een aan-

Als Eugenie naar de toekomst kijkt,
hoopt ze op meer begrip voor burgers.
“Ik wil dat burgers zich gesteund voelen en dat ze gehoord worden wanneer
ze problemen ervaren op dit gebied.
De afgelopen tien jaar heb ik vaak het
gevoel gehad dat de politiek de agrarische sector de hand boven het hoofd
houdt. Het lijkt of het belang van de
agrarische sector boven het belang van
de gezondheid en het leefklimaat van
de burger staat.” Eugenie hoopt dan
ook dat haar verhaal meer bekendheid
krijgt. Daarnaast hoop ik dat dit soort
zaken in de toekomst anders worden
aangepakt en dat mijn verhaal mensen
triggert om op te staan en te zeggen
‘dit moet anders’.”
Tekst: Floor Velthuizen
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Gemeente ondersteunt stichting gericht op
kwetsbare inwoners

15.000 euro subsidie voor His Hope in Horst
Gemeente Horst aan de Maas gaat eenmalig een aanvullende subsidie verlenen van 15.000 euro aan
stichting His Hope. Deze stichting heeft een multiculturele huiskamer en vormt een ontmoetingsplek
voor kwetsbare inwoners uit Horst aan de Maas. De subsidie wordt toegekend om verhuizing naar een
locatie in het centrum van Horst mogelijk te maken. Deze locatie wordt gedeeld met het uitgiftepunt van
de voedselbank.
Gemeente Horst aan de Maas wil
participatie en ontmoeting in de
dorpen en wijken zoveel mogelijk
stimuleren, met het doel eenzaamheid te verkleinen. His Hope biedt
met haar multiculturele huiskamer
een mogelijkheid voor kwetsbare
inwoners om elkaar te ontmoeten.
De stichting is er voor mensen die
eenzaam zijn, in armoede leven,
problemen hebben of moeite ervaren om in Nederland te aarden.
Inwoners kunnen er op laagdrempelige en informele wijze samenkomen, wat sociaal isolement tegen
kan gaan.
De afgelopen jaren speelde het
vraagstuk over een geschikte locatie voor His Hope een grote rol.
His Hope switchte vaker van locatie
en is voor langere periode gesloten
geweest tijdens corona. Inmiddels
is er een geschikte locatie gevon-

den midden in het centrum van
Horst. Dit betreft een pand in de
Torenstraat, dat gedeeld gaat worden met de voedselbank, die daar al
gevestigd is.

Hoge kosten
Doordat de verhuizing en verbouwing
flinke kosten met zich meebrengen, komt His Hope nog 20.000 euro
tekort voor een aantal essentiële
zaken om de locatie toegankelijk te
maken voor inwoners en te kunnen
starten met haar activiteiten. Dit gaat
onder andere om het sanitair met
invalidetoilet, de cv-ketel en het aansluiten van de keuken.

Waardevol
Door een bijdrage van 5.000 euro
van de Rabobank, blijft er nog
15.000 euro over. Het College van
B&W heeft besloten dit bedrag te

subsidiëren. Dit doet zij, omdat ze
van mening is dat His Hope een
waardevol initiatief voor Horst aan
de Maas is. Daarnaast geeft de
gemeente aan dat het grote meerwaarde heeft dat His Hope en de
voedselbank samen gebruik gaan
maken van de nieuwe locatie,
omdat de initiatieven deels dezelfde
inwoners bedienen. Mensen die bij
de voedselbank komen en His Hope
nog niet kennen, kunnen op deze
manier kennismaken met de stichting en andersom.

Eenmalig
De gemeente geeft duidelijk aan dat
het gaat om een eenmalige extra
investering, vanwege de ontwikkelingen waar de stichting nu mee te
maken heeft. Hierna is de stichting
zelf aan zet om de financiën op orde
te krijgen.

ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(ST)ER

PROJECTLEIDER

INTERESSE IN DEZE VACATURES? KIJK SNEL OP:

HERMANVAESSEN.NL
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Dag lieve Silvia
Met veel verdriet hebben we afscheid moeten nemen van onze
vriendin & collega Silvia.
Ze is overleden op 3 september 2022

Wat je in je hart
bewaart
raak je nooit meer kwijt
Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve, zorgzame man en onze geweldige papa

Onze medeleven gaat uit naar Eric, Lynn & Nick.
En familie & vrienden

Jürgen Wittek

Liefs Judith, Irene & Carol

Anneke Wittek - den Brok

echtgenoot van

Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar.
Anneke
Jörg & Kirsten
Kim & Craig
Venlo, 8 september 2022
Correspondentieadres: Convent 38, 5961 RE Horst
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag
17 september om 14.00 uur in de aula van crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Geboren

Lena

8 september 2022
Dochter van
Gino en Sharon
Peters-Seuren

"Als ze me missen, dan ben ik vissen 1"
Wim
Met verdriet, maar dankbaar voor alle fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ózze
pap en trotse opa

van Merwijckstraat 2
5961 SB Horst

Wim van der Coelen
echtgenoot van

Mia van der Coelen-Poels
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.
Vrijdag 9 september 2022
Zwarte Plakweg 2 C, 5966 RK America
America: Mia
Belfeld: Natascha en Theo
Jesney, Levai
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Dahlia spektakel
Honderden dahlia’s in kleurrijke
nazomer tuin
zo. 18 sept. 11.00-17.00 uur
Tuin Verheggen Horsterdijk 58 Lottum

Te koop diverse soorten groenten en
fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 398 35 52

Gezocht: woning Melderslo/Horst op
ruim perceel.
Bel/app: 06 19 96 16 07 / 06 11 82 50 25
Groetjes

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

Kronenberg: Marc en Patricia
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Warmte
Drie nieuwe behandelingen voor
september. www.mayproosten.nl

Te Huur woning in Meerlo bouwjaar
2021, aardgas vrij
Tel. 06 12 08 24 33

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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De zoektocht naar het eerste kraanvogeljong ooit op Limburgs grondgebied

Beschuit met muisjes voor boswachters in
Limburgse Peel
Nog nooit werd er een kraanvogeljong grootgebracht in de Limburgse
Peel. Tot nu. Na enkele broedseizoenen zonder succes, werden er in de
Mariapeel dit jaar voor het eerst twee waargenomen. Eentje overleefde
de cruciale eerste kraamweken en vliegt inmiddels fier rond in het
moerassige hoogveengebied. De brand die onlangs in het gebied woedde,
heeft er mede voor gezorgd dat ze al eventjes niet meer gesignaleerd
zijn, maar het was hoe dan ook een unieke gebeurtenis, waar het nodige
geduld bij kwam kijken. Ook voor boswachter Jeroen Craenmehr die het
gebied op Horster grond onder zijn hoede heeft. “De spanning en adrenaline hebben me wel een aantal dagen van mijn leven gekost.”
Brand
Zo groot als de blijdschap was om het
eerste kraanvogeljong in De Peel, zo
bedompt was de sfeer de laatste paar
weken, nadat er wederom een brand
woedde in het gebied. “We hebben
onze handen vol gehad aan de brand.
Ook in de weken daarna nog”, vertelt
Jeroen. “Ondanks dat het maar om een
oppervlakte van 5 procent ten opzichte
van 2,5 jaar geleden gaat, zijn we hier
nog dag en nacht mee bezig geweest.”
Hoewel de brand zijn weerslag heeft
op de flora en fauna in De Peel, ondervond de kraanvogel er niet direct hinder
van, zo laat Jeroen weten. “De brand
heeft dit jaar gelukkig weinig effect op
het kraanvogelgezin. Dat was 2,5 jaar
geleden wel anders toen de brand in
de Deurnsche Peel woedde. Toen zat
er namelijk ook een paartje waarvan
we verwachtten dat het een nest met
eieren had. Dat is helaas in vlammen
opgegaan.”

Nat pijpenstro
Voor de tocht die leidde tot de ontdekking van het allereerste kraanvogeljong
in De Peel, moeten we een paar maanden terug in de tijd. Een Peelbrand leek
toen nog mijlenver weg. “De kraanvogel is een schuchtere moerasvogel
en mede daardoor bijzonder lastig te
lokaliseren”, begint Jeroen zijn verhaal.
“We vonden verleden jaar al een plek
waar mogelijk een kraanvogel zat te
broeden. Tussen al het natte pijpenstro van De Peel bleek het geen doen
om dat nest te vinden. Die zoektocht
werd daarom uiteindelijk gestaakt. Wel
besloten we toen al dat we het dit jaar
anders aan zouden pakken. We maakten een plan”, vertelt hij. In de winter
die volgde zaten Jeroen en zijn collega’s er direct bovenop. “Terwijl we nog
bezig waren met de jaarlijkse wintertelling van de ganzen, spitsten we onze
ogen en oren, in de hoop iets op te
vangen van kraanvogels. Ze beginnen
in die periode met het voorzichtig verkennen van het gebied, op zoek naar
geschikte broedplekken. We hebben
diverse camera’s met extra grote accu’s
opgehangen op de plek waar we eerder
al een vermoeden hadden dat er een
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stel zat te broeden.” Op die manier kon
Jeroen, die werkt voor Staatsbosbeheer,
van afstand het gedrag in de gaten
houden en tegelijkertijd het gebied
beschermen, zonder de kraanvogels te
storen. Althans, dat was de gedachte.

Waterstanden
De kraanvogels bleken eigenzinnig. “Uiteraard gingen ze dit jaar op
een compleet andere plek zitten. De
camera’s gaven ons mooie inzichten
in het gebied, maar wat betreft het
lokaliseren van de vogels hadden we
er helemaal niets aan”, blikt Jeroen
lachend terug. “We weten inmiddels
waar de vogel ongeveer moet hebben
gebroed, maar het achterhalen van de
exacte locatie bleek simpelweg niet
te doen.” Uiteindelijk helpt het toeval
Jeroen een handje. “Begin mei was ik
de waterstanden aan het controleren,
toen er zo’n 50 meter voor mijn auto
een kraanvogel opvloog. Dat is erg
laat voor het schuchtere beest, want
normaliter horen ze je al op honderden
meters afstand. Al gauw zag ik ook de
andere helft van het paartje alarmerend rondjes vliegen.” Jeroen wist als
ervaren boswachter voldoende. “De
adrenaline gierde door mijn lijf op dat
moment. Dit gedrag was vrijwel alleen
te verklaren als er kraanvogeljongen in
de buurt waren. Het zijn nestvlieders,
dat wil zeggen dat de jongen direct
het nest verlaten en op zoek gaan naar
voedsel. Ze gaan samen met de ouderdieren naar een gebied waar voldoende
voedsel voorhanden is. Ik besefte dat
dit weleens uniek en groot nieuws kon
zijn.”

Parel van De Peel
Jeroen belde direct een collega, die zijn
vermoeden bevestigde. “Uit enthousiasme wil je direct naar de kraanvogeljongen toe. De allereerste ooit in
De Peel. Een moment waar je bijna
dagelijks op hoopt. Gelukkig kon ik
me beheersen. Als de ouders niet bij
het jong zijn, zijn ze erg kwetsbaar.
De collega raadde me aan om van
een afstand het gedrag van de ouders
te observeren.” Jeroen vergeet het
nooit meer. “Mijn hart bonsde in mijn
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keel. Dit was zo gaaf. We zaten er al
maanden bovenop en opeens was het
moment daar. De kraanvogel is de parel
van De Peel. Eén van de doelsoorten
ook. Als die succesvol broedt, is dat het
ultieme teken dat de waterhuishouding
in orde is.”

Emotioneel
Twee dagen later ging de telefoon van
Jeroen. Aan de lijn een collega, die
bericht heeft gehad dat de kraanvogeljongen voor het eerst zijn gezien.
“Een gepensioneerde man, die de 90
jaar al gepasseerd is, hield de kraanvogels in De Peel hobbymatig in de gaten.
Dagelijks speurde hij met zijn fiets en
verrekijker het gebied af. Hij was de
eerste die de kuikens zag.” Voor de man
in kwestie een emotioneel moment.
“Hij zei ooit ‘eerst jonge kraanvogels in
De Peel, daarna mag ik pas heengaan’.
Je kunt je voorstellen dat er een paar
tranen vloeiden”, blikt Jeroen terug.
“We spoedden ons naar de locatie waar
de man de twee kraanvogeljongen had
gezien. En jawel; in de verte zaten ze.
Door de lens van de telescoop maakte
ik een filmpje als bewijsmateriaal.” Een
bijzonder moment voor eenieder die De
Peel een warm hart toedraagt. “Toen
was het feest. We hebben beschuit met
muisjes gegeten. Dit was de kroon op
ons werk. Op mijn werk. Onvergetelijk
en geweldig.”

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

0478-515221
Briensveld.nl

Het is op dat moment begin mei en
vermoedelijk zijn de jongen pas een
paar dagen oud. “Je wilt dan niets
liever dan het nieuws met iedereen
delen en wereldkundig maken, maar
dat kon niet. Het viel me zwaar om het
stil te houden. Slechts een paar men-

sen waren ervan op de hoogte. Als we
het aan de grote klok zouden hangen,
was de kans groot dat het gebied zou
worden verstoord door nieuwsgierige
liefhebbers.” Het lukt ze om het binnenskamers te houden en met hulp van
natuurfotograaf Jan van de Kam worden
de kraanvogeljongen geobserveerd.
“Iedere ochtend ging Jan geduldig in
de natuur zitten. Dat heeft niet alleen
mooie beelden opgeleverd, maar zo
konden wij het gedrag van die beestjes ook monitoren zonder ze te storen”,
vertelt Jeroen

Opgelucht ademhalen
Drie maanden na de ontdekking van
de kraanvogeljongen is er van de
twee inmiddels nog maar eentje over.
“Ergens eind mei was er helaas één
jong minder. Dat gebeurt vaker, ook
op andere plekken waar de kraanvogel
broedt. Velen overleven de eerste paar
cruciale weken niet. Wij hielden dan
ook ons hart vast, in de hoop dat het
tweede jong het wél zou redden.” Na
tien weken konden Jeroen en zijn collega’s eindelijk opgelucht ademhalen.
“Nadat het verenpak ontwikkelt en het
jong stukjes kan vliegen, weet het zich
veel beter te weren tegen gevaren uit
de natuur. Het kraanvogeljong dat nog
leeft, zit inmiddels niet meer in die cruciale fase”, vertelt Jeroen. “De laatste
weken is het even rustig rond de kraanvogels. We hebben al een tijdje niks
meer van ze gehoord, maar ze keren
ongetwijfeld weer terug.”

Voor geen goud
Nu Jeroen terugblikt, staat het kippenvel weer op zijn hele lijf. “Het is
gewoon zo ontzettend bijzonder dat
het gelukt is in een relatief klein gebied

met vrij veel recreatie. Toen ik de
kraanvogels in mei zag opvliegen voor
mijn auto, heb ik direct geschakeld.
Die moeten met rust worden gelaten,
was één van mijn eerste gedachten.
Drie vrouwen die toevallig bezig waren
aan een wandeling in de buurt van de
plek, heb ik netjes gevraagd of ze een
andere route wilden lopen.” Zij merkten
aan Jeroen z’n enthousiasme dat het
menens was. “Ze draaiden direct om
en zeiden ‘als we straks ergens lezen
dat die jongen groot zijn geworden, dan
hebben wij daar ons steentje bijgedragen’. Precies zo geschiedde”, blikt hij
trots terug. “Afgelopen jaren zijn we
in De Peel druk geweest met vernattingsprojecten. Nu de kraanvogel er
succesvol weet te broeden, hopen we
meer draagvlak te creëren, zodat we in
de toekomst meer paartjes in De Peel
mogen begroeten. Als boswachter is het
geweldig wanneer je zoiets van dichtbij
mag volgen. Al die spanning rondom de
vraag of de jongen het gingen redden,
maar ook de adrenaline hebben me een
aantal dagen van mijn leven gekost.
Ik had dit voor geen goud willen missen”, vertelt hij enthousiast. Wat hij wel
graag gemist had, is de brand die een
deel van zijn werkgebied in de as legde,
al haalt hij daar ook iets positiefs uit.
“Er zijn een heleboel berken gesneuveld tijdens deze brand. Die zorgen
voor veel verdamping van water uit het
hoogveengebied. Een grote berk kan
wel 500 liter per dag verdampen. De
natuur kan wel tegen een stootje, maar
voor een aantal grondgebonden trage
en kleine dieren zal de brand helaas het
einde hebben betekend.”
Tekst: Jelle van Hees
Beeld: Jan van de Kam

06

nieuws \ 1509

Blik op groene vingers

De tuin van Danny Danckaert Grubbenvorst
In de rubriek ‘Blik op groene vingers’ licht HALLO tuinen in de gemeente Horst aan de Maas uit die het
bekijken waard zijn en vertelt de eigenaar over zijn tuin. Hier komt aan bod wat de tuin voor de eigenaar
betekent en wat het favoriete plekje is. Deze week de tuin van Danny Danckaert uit Grubbenvorst.
Pas een paar maanden is hij af: de
tuin waar Danny Danckaert met
veel plezier zijn tijd doorbrengt.
“Mijn vriend Huub en ik wonen hier
sinds 2003, maar konden dit voorjaar
100 vierkante meter grond bijkopen
om zo de tuin uit te breiden”, legt
Danny uit. “Dit was een droom die
uitkwam en ik ben direct aan de slag
gegaan toen we de grond kregen.”
Eigenlijk zelfs al eerder. Nog voordat
het stel de grond namelijk officieel in zijn bezit had, had Danny de
oorspronkelijke tuin al vol staan
met nieuw gekochte planten, klaar
om het nieuwe stuk in te richten.
“Het leek hier toen een beetje op
een tuincentrum”, lacht hij. De uitgebreide voorbereiding was niet voor
niets, want binnen een paar weken
was de tuin klaar. “Ik pak dat soort
dingen het liefst meteen op, vooral
ook als ik het leuk vind”, zegt Danny.

een bewuste keuze geweest, want hij
vindt het belangrijk om altijd van zijn
tuin te kunnen genieten. “Eind januari
beginnen bolletjes al uit te komen en
beginnen de vele kerstrozen te bloeien.
Zo heb je al vrij vroeg insecten in de
tuin. Je ziet dan ook echt al het leven
buiten.” Het is voor Danny dan ook van
belang dat dieren zijn tuin weten te
vinden. “Ik heb gekozen voor planten
die redelijk dichtgroeien, speciaal zodat
vogels wat beschutting kunnen vinden.
Ook kunnen ze hier veel voedsel vinden. We hebben dan ook altijd redelijk
veel mussen en merels in de tuin, laatst
was er zelfs twee keer een merelnestje.
Ook de vijver en het vogelbadje vormen
een bron van plezier voor de vogels.
Voor ons is dat ook weer leuk om naar
te kijken.” Verder kiest Danny voor
bloeiende planten, die bijen en hommels aantrekken.

Paradijs voor dieren

Gemiddeld is Danny elke dag een uur in
de tuin bezig. “Het valt wel mee hoeveel tijd er in het onderhoud zit, het is
een kwestie van bijhouden en goede
voorbereiding. Regenwater wordt bijvoorbeeld van ons tuinhuisje opgevangen en de grond ingeleid. Ik doe het
werk vaak tussendoor, als ik even de
tuin inloop, zie ik vaak wel iets dat ik
kan doen en dan ga ik daar even mee
aan de slag.” In het najaar knipt Danny
sommige planten terug, om de tuin
winterklaar te maken. “Dat hou ik ook
bij. Als iets uitgebloeid is, dan knip ik
het terug. Het moet wel netjes blijven.”
Danny is van plan om planten die niet

De tuin van Danny kent een strakke
opzet. “Maar daarbinnen is alles
eigenlijk vrij organisch”, vertelt hij.
“Binnen de strakke lijnen laat ik
bloemen en planten hun eigen gang
gaan.” De inspiratie hiervoor vindt
Danny op internet, maar ook laat hij
zijn eigen fantasie los. “Ik geef een
eigen draai aan wat ik online zie.
Ik doe mijn best om mooie (kleuren)combinaties te maken, maar het
hoeft niet allemaal gelikt te zijn.”
Elk seizoen heeft zo zijn charme.
“Het hele jaar door staat er wel iets
in bloei”, geeft Danny aan. Dit is

Onderhoud

tegen de winter kunnen, in zijn serre te
zetten. “Deze hebben we ook vrij recent
aangebouwd”, geeft hij aan. “Er zitten
nu glazen wanden in, zodat planten hier
vorstvrij kunnen staan in de winter.”
Niet alleen is de serre handig voor de
planten, het is daarnaast de favoriete
plek in de tuin van Danny en Huub.
“Je hebt hier perfect zicht over de hele
tuin”, geeft Huub aan. “Er is altijd iets te
zien, of het nu een bloeiende plant of
een vogeltje dat zichzelf aan het wassen is.”
Om het warme weer van de afgelopen tijd tegen te gaan, heeft Danny zijn
tuin extra water gegeven. “Maar soms
heb je ook gewoon pech”, vindt hij.
“Dan branden sommige dingen gewoon
weg, dat is niet anders en daar doe je
niets aan.”

Betekenisvol
Het mooiste aan zijn tuin vindt Danny
dat hij nieuwe planten kan combineren met planten die hij al heel lang
heeft. “Ik heb varens in mijn tuin, die
al verschillende huizen hebben gekend.
Deze heb ik vanuit mijn vorige woning
in Eindhoven uitgegraven en meegenomen. Ze stammen al uit 2000 en hebben een bepaalde plek in mijn hart, ik
zou ze niet snel wegdoen.” Een andere
favoriet van Danny is de judasboom.
“Het boompje met donkere blaadjes
bloeide erg mooi met paarse bloemetjes, die niet iedereen heeft of kent.
Ik hou ervan als er een verhaal bij te
vertellen is.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Monteur
Eindmontage
bij Limex, Paul:
“Waarom ik iedere dag met
plezier naar mijn werk ga?
Omdat geen dag hetzelfde
is. Samen met mijn
betrokken en gezellige
collega's maken we mooie
producten voor onze klanten en uiteindelijk ook voor
een betere wereld!”

Vacature

Monteur eindmontage
Wil je werken bij een ambitieus familiebedrijf waar jouw bijdrage écht
ertoe doet? Gaat je hart sneller kloppen van gave, technische uitdagingen? Word onderdeel van het leukste team van Noord-Limburg!

Lorem ipsum

Enthousiast en nieuwsgierig geworden?

Over Limex

Dan komen wij graag in contact met jou. Mail of bel naar Joep
Janssen. Of bekijk de vacature video op onze site!

In de strijd tegen vervuiling en verspilling, ontwikkelt en produceert
Limex innovatieve reinigingsmachines voor kratten, emmers en
trays voor de tuinbouw. Onze machines zijn op bijna elk continent
te vinden, maar worden lokaal in hartje Panningen gebouwd!

mail: pz@limex.nl
tel: 077-307-4412

Ga naar: limex.nl/werken-bij-limex
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Energiecrisis is op te lossen met
winst van energiereuzen
Nu de energietarieven enorm oplopen, kunnen we in de winter met de jas aan in ons huis gaan zitten. Het is voor de ‘gewone’ mens niet meer te
betalen om de verwarming aan te zetten. Ook bedrijven kampen met hoge stookkosten. Waar de burger de dupe is van de energiecrisis, loopt de
winst van de energiereuzen verder op. Is dat wel zo eerlijk?
De Europese Commissie wil de winst van
energiereuzen afromen om noodhulp in
de energiecrisis te financieren. De olie- en
gasbedrijven draaien in deze tijd heel goed en
kunnen wel wat geld missen om de burgers te
compenseren, vindt de EU. Nederland is zeer

negatief over het ingrijpen in de energiemarkt.
Energiebedrijven hebben het recht om winst te
maken.
De burger heeft echter geen invloed op de energiecrisis. Energiebedrijven kunnen de gastarieven zo
hoog zetten als ze willen, want we moeten toch een

warme huiskamer hebben en een douche nemen.
Waarom komen de energiereuzen de burger niet
tegemoet?
De energiecrisis is op te lossen met de
winst van energiereuzen. Wat vind u?

Bespreking poll week 36

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.
Het grootste gedeelte van de respondenten is
het eens met de stelling. Patrick Roeffen vindt
het een belachelijk besluit. “Mensen die aan de
rand van de gemeente wonen, kunnen dan niet
naar het centrum van Horst”, zegt hij. “Een accu
wordt ook slechter. Als de gemeente eens begint
met een goede dealer te nemen in plaats van
Medipoint, dat scheelt al een hele hoop aan kosten. De snelheid terugbrengen naar 12 kilome-

ter per uur is ook een slecht idee. Als je samen met
je partner ergens heen wil, kan je met die snelheid gewoon niet meer mee.” Ook Gerda Billekens
vindt dat de scootmobielen niet beperkt moeten
worden. “Mee kunnen doen met de maatschappij,
sociale contacten kunnen onderhouden, verbeteren en onderhouden van psychische en emotionele
gezondheid en welzijn om zodoende onder andere
depressie en eenzaamheid te kunnen voorko-

Extra geld
verdienen?
AB Werkt helpt je een extra zakcentje te
verdienen. In deze tijd geen overbodige luxe.
Met deze (bij)banen kan je je rekeningen blijven
betalen. Zit er iets voor je tussen?

Receptionist(e) (parttime)

Regio Venray | Vac. Nr. P056940
Ben jij sociaal en sta je graag mensen te woord? In deze
functie ben je hét aanspreekpunt van een autobedrijf en ga
je aan de slag voor 24 tot 32 uur in de week. Reageer snel!

Avondmelker dierhouderij (parttime)

Regio Horst/Venray | Vac. Nr. P055441 + P055024
Hou je van dieren en kun je extra geld goed gebruiken? Dit is je
kans! Voor een geiten- en melkveehouderij zijn we op zoek naar
melkers voor in de avonduren. Heb jij een paar uur tijd?

men”, somt ze op. “Dit zijn zomaar een paar dingen
die schijnbaar voor Medipoint en gemeentes niet
belangrijk zijn en in hun ogen vallen onder ‘recreatief gebruik’.” Marga Giesen-Waterschoot voegt hier
nog aan toe dat de scootmobiel er is om mensen
mobieler te maken, maar dat het wel verstandig
is dat sommige mensen hierin les krijgen. “En er
moet per individu gekeken worden of de snelheid
omhoog kan of juist omlaag moet”, stelt ze.

Wij zijn op zoek naar een:

Allround medewerker
Wie zijn we?
Champignonkwekerij Jacobs BV staat voor een nieuwe fase. De moderne
kwekerij die momenteel wekelijks 210 ton champignons machinaal oogst voor
de verwerkende industrie, wordt uitgebreid met de bouw van 8 teeltcellen.
Hiermee wordt het bedrijf 60% groter. Bij champignonkwekerij Jacobs is
gedrevenheid het sleutelwoord tot het succes van de onderneming. Er wordt
gewerkt met een hecht team in een open, persoonlijke en gezellige werksfeer
waar altijd tijd is voor een grapje.
Wat ga je doen?
Als enthousiaste werknemer ga je aan de slag met alle werkzaamheden
binnen het bedrijfsproces. Dit betekent van het vullen van de teeltcellen,
het machinaal oogsten en sorteren van champignons, het leegmaken van
de teeltcellen tot het reinigen van cellen en machines.
Wie zoeken we?
• Een enthousiaste werknemer die van aanpakken houdt.
• Iemand die communicatief vaardig is en ons team aanvult.
• Een werknemer die graag werkt met machines en hiermee goed
overweg kan.

Zoek je naar een baan die goed te combineren is met een druk
(privé)leven? Deze job geeft je die kans!

Wat bieden we?
• Een veelzijdige en afwisselende baan binnen het bedrijf.
• Marktconform salaris.
• Werken in een vooruitstrevend bedrijf met korte lijnen.
• Doorgroeimogelijkheden.

Horecamedewerker (parttime)

Ben jij dynamisch, enthousiast en heb je zin in een uitdagende functie,
stuur dan jouw cv en eventuele motivatiebrief naar:

Voor een fastfoodketen zijn wij op zoek naar horecamedewerkers die ﬂexibel inzetbaar zijn. Lijkt dit je wat?
Neem contact met ons op!

Champignonkwekerij Jacobs B.V.
Karreweg-noord 10A • 5995 ME Kessel • +31 6 42827144
Voor een korte impressie, zie de bedrijfsfilm op onze site.

Poetshulp (parttime)

Regio Venray | Vac. Nr. P053589

Regio Horst | Vac. Nr. P057093

www.jacobschamp.nl

Interesse of meer weten? Contact recruiter
Lian via horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70

Streekemoties

Column

Een rondje met
het hondje
Wie graag in de ochtend een
rondje wandelt, zal het volgende beeld herkennen: mannen en vrouwen, vaak 50 plus,
laten zich door hun hond over
paden en langs struiken leiden.
Je zou kunnen zeggen dat de
hond de meester uitlaat en niet
omgekeerd. Het trouwe huisdier houdt de lijn strak, het
baasje volgt.
De enthousiaste hond ruikt, snuffelt, rukt aan de riem, plast regelmatig en loopt soms een extra
rondje om een mooie hondendrol
te draaien. Hallo, attentie; poepzakje erbij! Ik vind dat een prachtig wandelbeeld. Een dier zorgt
ervoor dat zijn eigenaar één van de
beste dagelijkse oefeningen in de
vrije natuur praktiseert. Een rondje
om de benen te strekken en te
sterken, zo nu en dan buigen en
strekken en tegelijkertijd de frisse
buitenlucht inademen. In beweging
blijven zal iedere dokter aanraden
en als een huisdier daartoe inspireert, dan is dat een zeer gezonde
bijkomstigheid, zowel mentaal als
fysiek. Niet alleen de tweewielers-cultuur houdt ons zo fit, maar
vooral ook het rondje met het
hondje.
Terwijl ik geniet van dit dagelijkse
gebeuren om me heen, vraag ik
me zo nu en dan af: wat doe ik
eigenlijk nog zonder een hondje?
Terwijl ik nadenk over een antwoord, komen er allerlei vragen in
me op over mijn nog-niet-gerealiseerde viervoeterrelatie. Want wie
verzorgt hem thuis? En hoe?
Wie gaat hem wassen en borstelen? Wie haalt de haren op de sofa
weg? Wie maakt zijn mand schoon?
Wie gaat zijn eten kopen en opdienen? Wie gaat met hem naar de
dierenarts? Wie zorgt ervoor dat
het dier gelukkig is met zijn baas?
Zo realiseer ik me: het hondenrondje is me nog niet de baas.
Of ik me dat soort vragen ook heb
gesteld bij het ontstaan van mijn
kinderen? Natuurlijk niet. Ik zou
hebben gezegd “C’est la Vie!” (Zo is
het leven!) Maar dat zeggen veel
dierenvrienden waarschijnlijk ook
wanneer ze een huisdier in huis
nemen: “C’est la vie!” Ach, misschien komt ooit de vraag nog
eens bij mij op en zeg ik dan:
“Pourquoi pas?” Waarom niet?
C’est la vie!

AB Werkt Horst | ab-werkt.nl
Theo Kerstjens
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BVNL Horst aan de Maas

Barmhartigheid of verkwisting van gemeenschapsgeld?

Al sinds de lente van 2021 zien we stijgingen van energie, met weinig
vooruitzicht op verlaging of normalisatie. Vooral de klimaatdoelen die
er in Europa zijn gemaakt, zorgen voor stijgende prijzen. De oorlog in
Oekraïne lijkt de ideale afleiding om als reden te noemen, ook door
onze wethouder.
Nog meer zorgen maak ik me over
de sprong van onze gemeente om
al vanaf 1 oktober over te stappen
naar energieleverancier Vattenfall.
Vattenfall, lid van het World
Economic Forum, die (toevallig) per 1
oktober haar prijzen met 50 procent

CDA Horst aan de Maas

verhoogt. Vattenfall, die ook gebruik
maakt van de Europese markt, die
gebruikt maak van een gasmix
waar nog steeds voor 40 procent
Russisch gas in zit. Poetin die door
een nieuwe afspraak momenteel tien
tot vijftien keer meer krijgt voor zijn

kuub gas.
Sancties om niet in te kopen bij
Gazprom, waarvan inmiddels de
Europese tak door Duitsland is genationaliseerd tot SEFE en het ministerie
bevestigt dat er geen inkomsten van
welke aard dan ook naar Gazprom of
een andere Russische entiteit gaan,
worden alleen door Nederland zo
gelezen. Een sanctie die volgens Rob
Jetten pas per januari 2023 hoeft
te worden uitgevoerd. En wat doet
onze gemeente? Zij gaat in gesprek

met Vattenfall met de vraag of we
nog eerder veel meer kunnen gaan
betalen voor onze energie, zonder
garantie dat er geen Russisch gas in
zit. Schade: tienduizenden, misschien
wel honderdduizenden euro’s, die we
veel beter hadden kunnen inzetten
bij het helpen van onze inwoners,
waarvan er steeds meer in financiële
nood komen.

media.
Durven we de huidige problemen
ook eens door een andere bril te
bekijken? Het gemak waarmee de
agrarische sector op dit moment
weggezet wordt, is frustrerend. Het
negatieve sentiment waarmee een
potentiële bedrijfsopvolger op dit
moment de put in wordt gepraat,
is schrijnend. Daarbij komt de huidige energiecrisis, die er vooral voor
de tuinbouw hard inhakt. Het is erg
belangrijk dat er landelijk naar een

goede oplossing gezocht wordt.
Terug naar onze eigen bubbel,
wij zijn ook weer opgestart na de
vakantie en de agenda loopt al weer
behoorlijk vol, zo hebben we dinsdag
weer een raadsvergadering. Heeft
u vragen of opmerkingen, meldt u
vooral bij één van onze raadsleden,
dan zoeken we samen naar de goede
keuzes.

Rob Driessen

In welke bubbel zit jij?

Ik werd geïnspireerd voor dit stukje door weer een column van Ronald
Plasterk, die naar mijn mening spot-on is voor een aantal problemen
waar we op dit moment mee te maken hebben. Als je het stuk en de
reacties leest, valt mij op dat er veel hetzelfde gereageerd wordt. De
een vindt het oproer kraaien, de ander is het eens met de opmerkingen.
Voor mij een bewijs dat we teveel
vanuit eigen overtuiging naar de
problemen kijken en te weinig bereid
zijn naar een gedeelde oplossing te
zoeken. Met de moderne communicatie via internet is het erg gevaar-

lijk enkel informatie vanuit één zijde
te ontvangen. Je komt daarmee in
een bubbel van gelijkgestemden
die informatie blijven delen, naast
het anoniem reageren. Eén van de
grote nadelen van de huidige sociale

Sjaak Jenniskens

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.

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Wil jij ’n gezond gewicht?
gratis kennismaking
www.weetwatje-eet.com
Suzanne van Kempen-Peeters
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.

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
Poetshulp gevraagd voor woonhuis
in Maasbree. 3 tot 5 uur per week.
Contact: pvanenckevort@gmail.com

RUIME TWEEKAPPERS KRONENBERG
BOUWPLAN AARDSBROEK

Meer informatie?
Mark van Lier Aannemersbeddrriijjff BBVV
5569 3609
3609
Tel: 077 467 3607 | 06 5569
info@markvanlier.nl
E-mail: info@markvanlier.nl
I: www.markvanlier.nl

Gezocht: hulp in het huishouden
Voor 2 tot 3 uur in de week
Telefoonnummer 077 398 51 12
Jouw Stijl Mijn Stijl, voor het maken
en verstellen van kleding.
Anita Nabben 06 52 39 50 16
Van Bronckhorststraat 32 - 5961 SM Horst
jouwstijlmijnstijl@kpnmail.nl
www.jouwstijlmijnstijl.nl

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring,
snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30
optidee.nl/peggy-wismans
fb: Opti-Duur
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Contact en
openingstijden

5 oktober 2022
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

Informatieavond Gebiedsvisie A73-Maaslijn
Op 5 oktober organiseren we een informatiebijeenkomst over het project Gebiedsvisie A73-Maaslijn.

Moet u iets regelen aan de balie?

Openingstijden gemeentewerf

Iedereen die geïnteresseerd is in deze visie is welkom om mee te praten. Heb je interesse? Meld je

Maak dan eerst een afspraak.

Maandag t/m vrijdag

dan aan via onze website: www.horstaandemaas.nl/gebiedsvisie-a73-maaslijn.

Dat kan via de website of bel ons op

Ochtend: 7.30-12.00 uur

nummer 077 477 9777.

Middag: 12.30-16.00 uur

20 september 2022

Raadsvergadering

Meer informatie en aanmelden
Tijdens de informatiebijeenkomst praten we

Op onze website leest u meer informatie over

geïnteresseerden bij over het proces en de

de Gebiedsvisie A73-Maaslijn. U kunt zich op

planning om te komen tot de gebiedsvisie.

de website ook aanmelden voor de bijeenkomst

Deze avond gaan we graag met geïnteres-

op 5 oktober. De bijeenkomst start om 19 uur.

seerden in gesprek over de mogelijke ontwik-

Aanmelden is mogelijk tot donderdag 29 sep-

kelingen in het gebied. Ook kunnen zorgen en/of

tember. Daarna ontvangt u van ons de locatie

aandachtspunten worden gedeeld.

waar de bijeenkomst plaatsvindt.

Op dinsdag 20 september komt de gemeenteraad bij elkaar voor een besluitvormende
raadsvergadering.
Raadsavond

Meer informatie

Tijdens de raadsavond komen o.a. aan de

De openbare vergadering is in de raadzaal

orde het bouwplan voor de locatie van de

van het gemeentehuis en begint om

voormalige Mariaschool in Tienray, krediet

20.00 uur. U kunt de vergadering ook live

Horst-West en de update toeristisch beleid.

volgen via horstaandemaas.nl/raad en de

Kijk voor een volledige agenda op horstaan-

facebookpagina van de gemeenteraad

demaas.nl/raad.

(RaadHadM).

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Onderwijs en opvang

Ontwikkeling Integrale
Kindcentra

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)-

Dynamiek Scholengroep en Kinderopvang ’t Nest bundelen hun krachten. Samen met de gemeen-

bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar

te werken zij aan de ontwikkeling van Integrale Kindcentra in de kernen van Horst aan de Maas.

www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

Door de krachten te bundelen zetten Dynamiek

Wij onderstrepen het belang van IKC’s. Daarom

Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het

en ’t Nest in op één sterke doorlopende peda-

is de gemeente al geruime tijd in overleg

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het

gogische en educatieve leerlijn. Eén aanpak

met beide organisaties hoe dit te realiseren

algemene telefoonnummer van de gemeente 077 477 9777.

waarmee we kinderen zo goed mogelijk kunnen

op vijf nieuwe locaties. Van deze vijf loca-

begeleiden: vanaf de allereerste dag op de

ties zijn er drie in het kader van het Integraal

opvang totdat ze helemaal klaar zijn voor het

Huisvestingsplan (IHP) aangewezen voor

America

vervolgonderwijs.

verbouwing of (ver)nieuwbouw; namelijk de

• Laagheide 11 (nieuwbouw 3 houten

Om dit te realiseren werken Dynamiek

Doolgaard en de Weisterbeek in Horst en

Scholengroep, Kinderopvang ’t Nest en de

de Ezelsbrug samen met de Krullevaar in

gemeente Horst aan de Maas samen aan

Sevenum. Daarnaast zijn er twee locaties die

de ontwikkeling van vijf nieuwe Integrale

in de (nabije) toekomst uitbreiding vragen

• Kabroekstraat (intocht Sinterklaas)

• Schorfvenweg 10 (evenement)

Kindcentra (IKC’s) in Horst aan de Maas.

in verband met toenemend aantal kinderen,

Broekhuizenvorst

Lottum

De afgelopen twee jaar zijn er al twee IKC’s

namelijk Onder de Linde in Hegelsom en Onder

• Broekstraat 12 (plaatsen verplaatsbare

• Grubbenvorsterweg 26a, (ontwerpbesluit

gerealiseerd, namelijk de Wouter in America

de Wieken in Meterik.

en STip in Tienray/Swolgen. De ervaringen van

• Poort van Horst en Disselhof (straat-

schuren)

naambesluit)
Kronenberg

• Hoebertweg 11 (buiten behandeling laten
aanvraag mantelzorgwoning)

mantelzorgwoning)

• Travers ong. (SVN01 N 21) (nieuwbouw
stallencomplex)

realiseren containerveld/voorzieningen)

Grubbenvorst

Melderslo

ouders, kinderen en medewerkers van deze

De uitvoering en invulling van een IKC is geheel

• Ericaweg 2 (plaatsen zonnepanelen)

• Swolgensedijk 7 (verbouwen woning)

IKC’s zijn zo positief dat Dynamiek en ’t Nest

afhankelijk van de situatie in de betreffende

• Meerlosebaan 7 (ontwerpbestemmings-

Meterik

in een gezamenlijke toekomstvisie de ambitie

kern, met als doel het bieden van onderwijs en

plan veranderen recreatiebestemming in

• Schadijkerweg 2 (evenement)

uitspreken een IKC voor alle kernen van Horst

opvang in de nabije omgeving, een optimale

woonbestemming/camperplaats)

Sevenum

aan de Maas te willen realiseren.

ontwikkellijn voor het kind en gelijke kansen.

• Amaliastraat (straatnaambesluit)

• Ulfterhoek 2b (inrit met duiker)

Hegelsom

Tienray

• Kogelstraat 70 (aanpassen gevel)

• Reijnbroeckerweg (MLO02 C 1529) (door-

Kermis Horst
17 t/m 21 september

Het is altijd
kermis in Horst
aan de Maas

• Asdonckerweg 2 (bouwen levensloopbestendige woning)
• Spoorweg 2c (bouwen bedrijfspand/
showroom/kantoor)

ontwikkelen natuurontwikkelingsproject)
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming:
• Goenjeweg 2, Sevenum

Horst

• Erik de Rodeweg 5 k 39, Sevenum

• Kerkstraat (HOR01 D 5384) (realiseren

• Graafsebosweg 5, America

waarde kamer)
• Bemmelstraat 2 (ontwerp bestemmings-

• Beleidsregels Participatiewet

plan)
• Dijkerheideweg (buiten behandeling laten
aanvraag egaliseren percelen)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst / gemeente@horstaandemaas.nl / 077 477 9777
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D66-GroenLinks Horst aan de Maas

Let een beetje op elkaar

De zomer loopt op zijn einde en we rollen langzaam de herfst in. Waar
de natuur schreeuwt om guur weer en regen, zullen velen van ons
hopen op een langdurige ‘indian summer’. Niet omdat ze de droogteproblematiek niet serieus nemen, maar omdat we extra gasverbruik
zo lang mogelijk willen uitstellen.
Het worden spannende tijden, want
de gasprijs blijft maar stijgen en
velen maken zich zorgen om hun
energierekening. De voorschotten die
energieleveranciers op dit moment
berekenen zijn extreem hoog.
Daarnaast stijgen de kosten voor de

Essentie

dagelijkse boodschappen ook ongekend hard.
D66-GroenLinks wil dat niemand tussen wal en schip valt. Een uitdrukking die voor onze partij altijd al
van toepassing was als het om zorg
gaat. Echter, nu al onze inwoners en

ondernemers geconfronteerd worden
met stijgende energiekosten, moeten we alles doen wat binnen onze
mogelijkheden ligt om problemen
te voorkomen. Een complexe uitdaging. Het college gaf ons tijdens de
raadsavond van 6 september een
update over wat ze nu al allemaal
doen. Naast de bestaande regelingen om zo snel mogelijk te verduurzamen, hoorden we dat het college
pro-actief in gesprek is met inwoners
en samen met kleine ondernemers

kijkt welke maatregelen ze kan treffen. Er wordt tevens gewerkt aan een
actieplan. Wij juichen dit uiteraard
toe, maar haast is geboden. Hopen
op een ‘indian summer’ biedt helaas
geen zekerheid.
Tot die tijd moeten we op elkaar letten. Ga dus in gesprek met elkaar,
deel je zorgen. Mocht je in de problemen komen, wacht niet te lang, maar
vraag om hulp.

Deze gedachte werd versterkt door
het debat rondom de uitspraken
van minister/partijleider Hoekstra.
De manier van debatteren gaat niet
meer over de inhoud: het gaat om
framing en maar zo populair mogelijk
zijn bij de burger. Dat stoort mij en
hier los je de problemen niet mee op.
Het afgelopen jaar trok deze trend
zich ook op lokaal niveau door: partijen die elkaar afvallen in plaats van
dat het gaat over de inhoud. Laten
we dit veranderen en terug naar het

inhoudelijke debat gaan. Dan ben
ik ervan overtuigd dat we op lokaal
niveau een voorbeeld kunnen zijn
voor het in ieder geval bespreken
van de vele crisissen in Nederland.

zou komen. Zou de tekst ook zijn
gezet als men wist wat zo’n tekst
met mede-inwoners doet? Een paar
weken geleden was ik op een bijeenkomst over arbeidsmigranten.
Ook daar werd veel gevonden over
deze groep (gelukkig ook positief).
Het viel me wel op dat er niemand
van de doelgroep aanwezig was
om aan te geven wat hij of zij vond.
Wat mij betreft een gemiste kans.
Laten we daarom mensen die zich in
ons land en onze gemeente vesti-

gen om arbeid te verrichten gaan
zien als personen en niet meer
als arbeidsmigranten. Want ook
als ‘de Nederlander’ bestaat ‘de
Arbeidsmigrant’ niet.

Maarten Voesten

Terug naar de inhoud
Het politieke seizoen is begonnen en vorige week trapten we af met een
eerste raadsavond. Ondanks dat de zomerperiode normaal gesproken
een periode is van bezinning en even loskomen van de politiek, voelde
dat juist nu niet goed.
Een woningcrisis, energiecrisis, asielcrisis, stikstofcrisis, koopkrachtcrisis en ga zo maar door. Nederland
kampt met aardig wat uitdagingen.
Uitdagingen die je als lokaal politicus niet oplost en waar je als lokaal
politicus vaak ook geen directe
invloed op hebt. En toch voelt het

PvdA Horst aan de Maas

dan vreemd om in de zomerperiode
even los te komen van de politiek.
Helemaal loskomen van de politiek lukt mij dan ook niet. Tijdens de
vakantie heb ik nagedacht over
welke bijdrage we op lokaal niveau
kunnen leveren aan de vele crisissen
in Nederland.

Geen arbeidsmigranten hier

We vinden er allemaal wel iets van: arbeidsmigranten. De arbeiders
die vanuit andere delen van Europa naar Nederland komen om arbeid
te verrichten die wij als Nederlands niet willen of kunnen doen.
En hoewel we er allemaal iets van vinden, lukt het ons nog onvoldoende om met ze te praten in plaats van over ze.
‘Wij wonen met plezier, geen
arbeidsmigranten hier’ is een tekst
die je in onze eigen gemeente kunt
zijn tegengekomen. Ik sprak hierover met een Poolse man die jaren
geleden in Nederland is komen
wonen, een goede baan heeft en

VVD Horst aan de Maas

Kay Thijssen

prima Nederlands spreekt. De tekst
deed iets met hem. Ik probeerde me
in hem te verplaatsen en bedacht
me wat ik er zelf van zou vinden
als ik een bed en breakfast in Italië
zou beginnen en de tekst ‘Stop!
Wij willen hier geen kaaskop’ tegen

Jacky Relouw

Respect kun je ook afdwingen

Ik geloof in het goede van mensen, want uiteindelijk bepalen we met
elkaar de toekomst van Horst aan de Maas. Soms loopt mijn overtuiging toch een deuk op als ik zie hoe sommige zich gedragen, maar ik
blijf net als Rutger Bregman ervan overtuigd dat de meeste mensen
deugen. Daar moeten we ons wel voor blijven inspannen. Normen en
waarden moeten de basis zijn voor onze maatschappelijke keuzes op
het gebied van opvoeding, onderwijs, preventie en handhaving.
Onze dorpen hebben hechte
gemeenschappen waar we naar
elkaar omkijken. Helaas zien we
allemaal soms egoïsme en asociaal gedrag. Zo vind ik het onbe-

grijpelijk wanneer ik terugkom bij
mijn fiets en mijn fietslamp weg
is. Baldadigheid of diefstal, het is
onnodig. Of als ik zie dat een ‘wij
gaan weer naar school’ bord kapot

is gemaakt. Dan vraag ik me af of er
geen leukere hobby’s zijn dan vandalisme. Als mij ’s avonds de oversteekplaats wordt geblokkeerd door een
auto met jonge mannen die idioterie
roepen, vraag ik me af hoe vaak ons
gevoel van veiligheid wordt aangetast. Ik trek de grens bij gedrag dat
de vrijheid van anderen beperkt,
doordat mensen zich onveilig gaan
voelen of onnodig zorgen moeten
maken. Dat gedrag is geen kattenkwaad meer, maar een overtreding.

Laten we ons als gemeenschap hard
maken voor onze normen en waarden. Dat begint met een goede basis
thuis en op school voor onze jeugd,
preventief beleid en onderling respect. Het eindigt met strikte handhaving voor personen die zich niet
respectvol willen gedragen.

Wilco Tilburgs

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.

Ingezonden brief

Beperking scootmobiel is onlogisch
Als invalide maak ik al dertien jaar gebruik van een scootmobiel van WMO. Samen met mijn vrouw, die gebruikmaakt van een elektrische fiets, heb ik de eerste tien jaar met heel
veel plezier zo’n 6.500 kilometer per jaar van de regio mogen genieten.
De laatste jaren werden de kilometers minder, omdat er bezuinigd
is bij de gemeente en Medipoint.
Geen zware accu’s meer, waardoor
de actieradius nu nog maar zo’n
20 kilometer is. Dit was voorheen,

met de zwaardere accu’s, ongeveer
40 kilometer. Ook de snelheid wordt
nu teruggeschroefd. Van 15 kilometer naar 12 kilometer. Met dit tempo
is mee over fietsen met mijn vrouw
geen optie meer. Niet iedere gebrui-

ker van een scootmobiel heeft
dezelfde behoefte, maar om iedereen nu maar op sloffen een rondje
om de kerk te laten maken vind ik
niet kunnen. En veel andere gebruikers met mij. Jammer dat wij op die

manier gepakt worden en gedwongen worden om meer thuis te zitten.
Ik zou daarom diegene die hier bij
de gemeente over beslissen willen voorstellen om een maand met
mij te ruilen. Ik denk dat jullie het

na een week al moe zijn. Mensen,
bekijk ieder geval apart en beslis
dan.
Jos Hermans
Frans Halsstraat, Horst
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Geplukt

Kitty Hendriks Broekhuizenvorst
De hele week wordt ze al in het zonnetje gezet, want vanaf vrijdag 16 september gaat er veel veranderen voor Kitty. Na 45 jaar in de zorg gewerkt te hebben, stopt ze er dan mee en
gaat ze op zoek naar een nieuwe passie. Deze week wordt de 64-jarige Kitty Hendriks uit Broekhuizenvorst geplukt.

Via een speciale regeling binnen
De Zorggroep, die het mogelijk
maakt voor zorgmedewerkers om
na 45 dienstjaren eerder te stoppen met werken, kan Kitty vervroegd van haar pensioen gaan
genieten. Ondanks dat ze uitkijkt
naar de vrije tijd en mogelijkheden die ongetwijfeld op haar pad
zullen komen, kan ze zich er nu
nog niets bij voorstellen dat ze
vanaf zaterdag 17 september niet
meer ‘s ochtends vroeg haar fiets
opstapt om richting Hof te Berkel
in Horst te gaan. Dit was namelijk de afgelopen twaalf jaar vaste
prik voor Kitty. Iedere ochtend
stapte ze op de fiets om vanuit
Broekhuizenvorst 11 kilometer af te
leggen richting haar werk in Horst.
“De keren dat ik met de auto naar
mijn werk ben gegaan, zijn op
twee handen te tellen”, lacht ze.
“Door weer en wind stap ik op de
fiets. Het houdt je fit en dat is erg
fijn tijdens mijn werk, waarbij ik
acht uur lang op mijn benen sta en
in de weer ben.”
Het fysieke gedeelte is dan ook niet
wat Kitty ertoe drijft om vervroegd
te stoppen met werken. “Eerder
het mentale aspect”, geeft ze aan.
“Er is veel veranderd in de zorg. Ik
vroeg me af of ik dit nog wilde en
zou kunnen. Er wordt bezuinigd en
bijna alles moet tegenwoordig via
de computer, terwijl ik zelf echt
een praktijkmens ben. Ik ben altijd
meegegaan in alle veranderingen,
maar nu merk ik dat het goed is
geweest voor mij.”

ziekenverzorgende. Op haar eerste
dag had ze nooit verwacht dat ze 45
jaar later nog met zoveel plezier in de
zorg zou werken. Deze liep namelijk
niet geheel zoals verwacht. “Ik weet
nog heel goed dat ik op mijn eerste
dag meteen de afdeling op moest”,
blikt ze terug. “Ik moest mee naar
een zespersoons mannenkamer en
was totaal overweldigd. Die dag hield
ik me sterk, maar ik heb ‘s avonds
mijn spullen gepakt en de bus terug
naar huis gepakt. Mijn vader stuurde
me echter meteen terug om het af
te maken en daar ben ik achteraf
heel blij om. Je moet echt groeien in
de zorg en ik wist niet waar ik aan
begon. Toen mijn vriend Eef, inmiddels mijn man, me de dag erna terugbracht, besloot ik ook om het door te
zetten.”

Altijd bezig
Haar man leerde Kitty dus al op jonge
leeftijd kennen in haar geboortedorp
Broekhuizenvorst, waar ze opgroeide

in een groot gezin met negen kinderen. “Ik had zeven broers, en één zus,
dus was op jonge leeftijd altijd al aan
het zorgen”, zegt ze. “Je zou kunnen
zeggen dat het me met de paplepel is
ingegoten.”
Kitty en Eef wonen nog altijd in
Broekhuizenvorst, waar ze trouwden
en twee dochters kregen. Ondanks
dat Kitty een echte ‘zorger’ is, moest
ze er niet aan denken om te stoppen met werken toen ze kinderen
kreeg. “Mijn man is op dat gebied
best traditioneel ingesteld, maar op
mijn kraambed maakte ik al plannen om weer te gaan werken”,
lacht ze. “Binnen een paar maanden was ik dan ook weer aan het
werk. Door vooral avond- en weekenddiensten te werken, konden we
het goed draaiende houden thuis.”
Kitty bekleedde in de daaropvolgende jaren verschillende functies
binnen de zorg. Zo was ze ambassadeur van de zorg, waarbij ze voorlichting gaf op scholen, maar werkte ze

Stoppen
Twaalf jaar later blijkt Hof te Berkel
haar eindstation. Het is tijd om te
stoppen, maar gemakkelijk vindt
Kitty dit niet. “Het is gek om dit achter me te laten”, geeft ze geëmotioneerd aan. “Ik krijg zo’n lieve reacties
van bewoners en vrijwilligers, daar
heb ik het echt voor gedaan.”
Wat de toekomst voor haar in petto
heeft, dat weet Kitty nog niet. “Ik
wil eigenlijk totaal iets anders gaan

doen, maar ik zou nog niet weten
wat. Het enige wat ik weet, is dat ik
even een paar dagen lekker ga uitslapen”, lacht ze. Daarnaast is Kitty
onlangs voor de zesde keer oma
geworden, dus veel tijd doorbrengen met haar kleinkinderen staat
ook op de planning. “Daar kijk ik
ook naar uit”, zegt ze glunderend.
“Mijn agenda staat niet meer zo
vol, wat betreft werkrooster, maar
meer tijd voor oppas kleinkinderen.”
Samen met Eef gaat Kitty dan ook
geregeld de deur uit om lekker te
wandelen of te fietsen. “Ook gaan we
graag op vakantie samen, eerder dit
jaar zijn we nog op Madeira geweest.
Het is gewoon fijn dat we binnenkort veel leuke dingen kunnen doen.
Verder heb ik nog niets gepland, vervelen zal ik me toch niet. Ik laat op
me afkomen wat de toekomst me zal
brengen.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

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

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM

Terug naar huis
Haar carrière in de zorg begon
in Venlo, waar Kitty op 17-jarige
leeftijd startte met werken als

ook lange tijd in de thuiszorg. “Toen
overplaatsing naar Venray dreigde,
kwam mijn dochter met het idee om
binnen een groep te gaan werken.
Zij deed dit namelijk ook en regelde
een meeloopdag voor me.” Dit beviel
Kitty ontzettend goed en één dag
later kreeg ze een baan aangeboden
bij Hof te Berkel in Horst. “Ik wist
meteen dat dit het was voor mij”,
geeft Kitty aan. “Ik hou van mijn
werk hier en ben de hele dag aan het
zorgen, dat is heel erg fijn.”

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

Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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SVEB trekt aan het langste
eind in spannende derby

Meterik maakt zich op voor
Amissa

Sporting S.T. heeft haar tweede wedstrijd in de beker nipt verloren
tegen buurgenoot SVEB uit Broekhuizenvorst. In een spannende
wedstrijd was het SVEB dat de drie punten mee naar huis mocht
nemen. De wedstrijd, die op het sportveld van Sporting werd
gespeeld, eindigde in 1-2.

Meterik beleeft dit najaar de grootste muziekproductie uit zijn geschiedenis. Aanleiding is het 100-jarig jubileum van Muziekvereniging
Concordia. Tientallen vrijwilligers en meer dan honderd muzikanten,
acteurs, zangers, dansers en filmamateurs maken zich op voor zes
voorstellingen van Amissa.

De wedstrijd was er een met veel
strijd, een wil om te winnen, dit
ging overigens ook gepaard met
slordig voetbal van beide kanten. Toch was het Sporting S.T. dat
gedurende de wedstrijd het betere
van het spel had, maar het waren
de gasten die effectiever waren.
De zwarthemden moesten het
veelal doen met schoten vanuit de
tweede lijn, echt gevaar bleef uit in
de eerste helft voor Sporting. Het
was Jens Beurskens dat SVEB in de
19e minuut op een 0-1 voorsprong
zette door uit een goed genomen
corner de bal kiezelhard binnen te
koppen. Het deerde Sporting niet
om op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer, echter door een fout in
de verdediging was het Djoni Spee
die kon profiteren en de 0-2 nog
voor de rust op het scorebord zette.
Met een wijziging op het middenveld probeerde Sporting in de

De Meterikse kerk wordt voor de
gelegenheid omgetoverd in een waar
muziektheater. Negen glas-in-lood
ramen worden voorzien van een filmdoek. Samen vormen ze een groot
projectiescherm. Ook de glas-in-loodramen links en rechts van het publiek
krijgen deze functie. De combinatie
van beeld- en videoprojecties met het
neogotische kerkinterieur staat garant
voor spektakel.
De voorstelling Amissa vertelt het
verhaal van de verloren zoon Leo die
aan het einde van zijn leven op zoek
gaat naar zijn familie. In die zoektocht beleeft het publiek een eeuw
Limburgse volksgeschiedenis met
spannende, romantische, vrolijke en
verdrietige scenes. De voorstelling
is een combinatie van muziek, zang,
film, toneel en dans.
Muziekvereniging Concordia en een

tweede helft meer druk op de verdediging van SVEB te zetten, wat
resulteerde in meer kleine speldenprikjes, maar nog steeds geen
uitgespeelde kansen. Ook de mannen uit Broekhuizen(vorst) kwamen
niet tot uitgespeelde kansen en de
mogelijkheid om de wedstrijd definitief op slot te gooien. Met veel
overtredingen over en weer werd
het een wedstrijd die beetje bij
beetje grimmiger werd. Dit resulteerde in de 85e minuut voor een
al dan niet terechte penalty voor
Sporting S.T. Deze werd koeltjes
afgemaakt door Micha Cox. Met nog
een kleine 5 minuten op de klok
lukte het de thuisploeg niet meer
om de gelijkmaker binnen te schieten. SVEB eindigde de wedstrijd nog
met tien man na een tweede gele
kaart voor Wouter van Lin.
Tekst: Sporting S.T.

Themawandeling in Lottum
De Rozenhof in Lottum organiseert zaterdag 17 september weer
een wandeling. Deze wandeling staat onder leiding van een
ervaren gids.
Het thema is deze keer bodemen waterdiertjes. De wandeling

gelegenheidscombo verzorgen de
muziek. Zangsolisten zijn Marloes
Nogarede, Jolanda Versteegen en
Sanne Hesen. De overige zang wordt
verzorgd door een speciaal projectkoor
onder leiding van Roel Verheggen.
Hoofdrolspelers voor het toneel
zijn Dian Driessen, Teun Verheijen,
Ron Bosmans en Suzan Verheijen.
Daarnaast nemen nog tientallen dansers en figuranten deel. Regie en
script van Amissa zijn in handen van
Roel Verheggen
Het publiek voor de zes voorstellingen wordt ontvangen in MFC De
Meulewiek. Dit is voor de gelegenheid ingericht als een danszaal uit de
jaren vijftig. Hier vindt na afloop ook
de afterparty plaats. De voorstellingen zijn op 24, 25, 26 en 27 november.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
concordiameterik.nl/amissa

begint om 10.30 uur.
Deelname is gratis.

Oxalis wint eerste
competitiewedstrijd
Nadat iedereen had genoten van een fijne zomervakantie, stond zondag
11 september de eerste korfbalcompetitiewedstrijd van het veld op het
programma. SV Oxalis uit Hegelsom, uitkomend in de overgangsklasse,
speelde de wedstrijd uit tegen VMS’21 in Schijndel. De uitwedstrijd werd
met 9-21 gewonnen.
Met een goede voorbereiding gingen
de dames vol goede moed de wedstrijd
in. Dit resulteerde al snel in mooie doelpunten. Oxalis pakte direct de voorsprong, maar ondanks dat bleef VMS’21
de eerste helft goed aanhaken. Met 7-11
ging Oxalis de rust in. Coach Chantal
Nillesen en speelster Daphne Swinkels
gaven de dames de boodschap dat ze
scherp moesten blijven.
In de tweede helft kon Oxalis de

score verder uitbouwen. De dames uit
Hegelsom wisten elkaar steeds beter
te vinden en de kansen af te ronden.
Ze groeiden in hun spel en dit resulteerde in een einduitslag van 9-21.
De eerste punten zijn binnen.
Donderdag 15 september speelt Oxalis
haar eerste bekerwedstrijd om 20.00
uur thuis tegen JES/Klick’15 1. Zondag
18 september spelen ze dan thuis om
12.30 uur tegen Flamingo’s (M) 1.

Twee nieuwe fietsroutes langs
kastelen Horst aan de Maas
Toeristisch platform Visit Horst aan de Maas heeft onlangs twee
fietsroutes langs (voormalige) kastelen in Horst aan Maas gelanceerd. Daarbij kan de fietser via het scannen van een QR-code de
geschiedenis van het desbetreffende kasteel en zijn bewoners weer
tot leven brengen.

Vijfde Renaultoloog
Festival in Kronenberg
In het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 september komt alles van
Renault weer samen op het bekende evenemententerrein aan de
Schorfvenweg 3 in Kronenberg. Er kan dan weer genoten worden van
al het moois dat Renault ooit gemaakt heeft. Naast alles van Renault
zijn verder ook alle Alpine-, Saviem-, Mack- en Dacia-voertuigen van
harte welkom. Er komen deelnemers uit verschillende landen en zoals
altijd zijn er weer leden van diverse Renault-clubs aanwezig. Ook is er
een grote markt met onderdelen, boeken, folders, miniaturen en nog
veel meer. Voor de mensen die niks willen missen van het festival is er
de mogelijkheid op het terrein te overnachten. Deelnemers met een
Renault hebben gratis entree en kunnen hun Renault op de showparking plaatsen. Kijk voor meer informatie op www.renaultoloog.nl

Om het verhaal van de kastelen
voor een bredere doelgroep toegankelijk te maken, is een ‘ambassadeur’ ontwikkeld in de persoon
van Laquais Frans. Deze geïllustreerde lakei stamt uit een grote
Franse lakeienfamilie. Hij weet alles
over de kastelen en hun bewoners
omdat dit door zijn familie is vastgelegd in het grote kastelen verhalenboek van Noord-Limburg.
De gemeente Horst aan de Maas
herbergt een aantal (voormalige)
kastelen en landgoederen met
een verhaal. Zo zijn de ruïnes Het
Gebroken Slot in Grubbenvorst en
het Kasteelke in Meerlo virtueel

via de QR-code te bezoeken middels een rondleiding door Laquais
Frans. Andere (voormalige) kastelen
die op deze manier in beeld worden gebracht zijn de kasteelruïne
van kasteel Ter Horst, Landgoed
Kasteel Kaldenbroek en Kasteel
de Borggraaf in Lottum en Kasteel
Ooijen in Broekhuizen.
De folder ‘Kastelen in Horst aan de
Maas’ is gratis af te halen bij boekhandel Bruna in Horst en bij diverse
horeca- en recreatiebedrijven in
Horst aan de Maas. In de folder zijn
de twee fietsroutes aan de hand
van de bekende knooppunten uitgezet.

Binnenkijken bij...

Column

Op zoek naar
de sterren
Het is maandagavond.
Op weg naar huis valt het me
weer op dat het al donker is.
De tijd verandert. De blauwe
lucht van vandaag kleurt in
een mum van tijd van donkerblauw naar zwart. Gelukkig
schijnen er ook wat sterren.
Ze vallen me op, omdat het
een contrast is met de donkere hemel. Dit doet mij
denken aan een gebeurtenis
vandaag op het werk.
Waar een situatie wat donker
leek, werd deze door enkele
sterren weer verlicht.
Naast mijn werk als opbouwwerker, waar ik bewonersinitiatieven ondersteun in het fijner
wonen in eigen wijk/dorp, ben
ik ook buurtbemiddelingscoördinator. Wij proberen met buurtbemiddeling op zoek te gaan
naar een ster aan de donkere
hemel. Soms blijft het bewolkt.
Gelukkig zijn er ook momenten
dat de sterren zich laten zien en
gaan schitteren. Zo ook vandaag.
Ik zat samen met enkele buren
om tafel. De een had last van de
ander. Doordat ze niet elkaars
taal spraken, kwamen ze er zelf
niet uit. Om in de termen van
mijn verhaal te blijven; er hing
bewolking in de lucht waardoor
het donker bleef.
Eenmaal in gesprek bleek dat ze
beiden op zoek waren naar de
sterren. Wel hadden ze hier hulp
bij nodig. Ze stonden open voor
een gesprek met elkaar en wilden samen aan tafel. Eenmaal
aan tafel en met hulp van een
tolk, verdwenen de wolken en
kwamen langzaam de sterren tevoorschijn. Voor het eerst
werd er echt gecommuniceerd
met elkaar.
In mijn werk draag ik geen
oplossingen aan. Ik vertel bewoners niet wat ze moeten doen.
Ik help ze bij het zelf zoeken
naar oplossingen. Zodat zij zelf
de sterren ontdekken en zelf
een ster kunnen zijn. Het mooiste aan mijn werk is als dit lukt.
Zo ben ik altijd op zoek naar de
sterren.

Mieke Cruijsberg

1509 \ verenigingen

Vierde Nederlandse titel
voor Quinty Roeffen
Handboogschutter Quinty Roeffen is zondag 4 september in
Berkel-Enschot Nederlands kampioen geworden in de klasse onder
18 op de 60 meter outdoor. Dit maakt dat Roeffen dit jaar viervoudig
Nederlands kampioen is, een unieke prestatie in de handboogsport.
In Berkel-Enschot schoot
Roeffen zondag zelfs een nieuw
Nederlands en Europees record,
hoewel World Archery dit laatste
nog moet erkennen. Eerder dit jaar
werd de Horster handboogschutter ook al Nederlands kampioen
indoor bij de senioren en onder
18 en op de 70 meter outdoor in
de klasse senioren.
Ook internationaal kent Roeffen
een succesvol seizoen. Zo schoot
ze een zilveren medaille in

Frankrijk bij de indoor, met
een nieuw Nederlands record.
In Bulgarije behaalde ze op de
Europese Grand Prix in mei zilver met het Olympisch damesteam. In juli schoot ze een
zilveren medaille op de Youthcup
in Roemenië en in augustus
behaalde ze de beste damesscore
onder 18 in Engeland, waardoor
ze de Europese competitie onder
18 bij de dames won.

Voor ons WTB team zijn wij op zoek naar een

WTB-monteur
Wij zijn VTI, gevestigd in Horst. Als onderdeel van de
Lek/Habo Groep zijn wij actief in de energie- en
installatietechniek. Onze groep van 40 collega’s staat dagelijks
klaar om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het
realiseren van nieuwe plannen, uitbouwen van huidige situaties
en verhelpen van storingen. Onze klanten bevinden zich in de
tuinbouw, industrie en utiliteit en wat betreft de ligging bevinden
zij zich met name binnen een straal van 25 km rondom Horst.

Wat doe je?
Als WTB-monteur binnen VTI:
• verricht je zelfstandig of in teamverband werkzaamheden
ten behoeve van het aanleggen en onderhouden van energie
technische installaties;
• die werkzaamheden verricht je op locatie alsook binnen VTI;
• en samen met de WTB collega monteurs ben je onderdeel van
een storingsdienstpool, wat neerkomt op 1 storingsdienst per
8 weken.
Dit is herkenbaar voor je:
• MBO opleiding richting energietechniek of MBO WTB/
Installatietechniek niveau 3 of 4, dan wel MBO werk- en
denkniveau;
• je bent flexibel omdat je weet dat werken voor onze klanten niet
altijd stopt om 16.30 uur;
• je bent leergierig: we hebben namelijk technisch veel te bieden
en ons vakgebied is steeds in ontwikkeling.
Dit kan je verwachten:
• een afwisselende werkomgeving in een innovatief vakgebied;
• grote mate van zelfstandigheid in je werkzaamheden;
• divers specialistisch gereedschap en een volledig ingerichte
bedrijfsauto;
• een platte organisatie met korte lijnen;
• een hecht WTB team binnen een gemoedelijke groep van
collega’s;
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.
Ben je geïnteresseerd?
Solliciteer dan door je cv en een korte motivatiebrief te sturen
naar vacature@vtihorst.nl. t.a.v. Karen Flipse.

www.vtihorst.nl
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Wittenhorst boekt overtuigende zege op Volharding
Het tweede treffen in de bekerstrijd ging tussen beide eersteklassers Wittenhorst en Volharding, nadat vorige
week de Horstenaren met 1-3 over Boekel Sport zegevierden en Volharding op het nippertje met 2-2 tegen
Sparta ’25 kon remiseren. Het pas gepromoveerde Volharding had dus de taak om in Horst niet te verliezen.
Mede doordat de Brabanders niet compleet konden uitkomen door enkele geblesseerden bleek het voor
Wittenhorst geen al te moeilijke partij. Horst won zondag 11 september thuis met 5-0.
Na het fluitsignaal was het eenrichtingsverkeer. Het venijnige schot
van Nick Driessen maakte dit reeds
duidelijk. Het was afwachten wanneer het doelpunt zou vallen. In de
34e minuut kreeg de thuisclub een
uitgelezen mogelijkheid om de treffer te scoren toen een speler van
Volharding middels hands een rode
kaart ontving en de penalty door
Jeroen Verkennis omgezet kon worden tot de 1-0.
Volharding moest nog van de schrik
bekomen voor de 2-0 in het netje
lag. Joost van Rensch wist wel raad

met deze vrije kans. Wittenhorst
was verder bijzonder coulant met de
gasten, want de voorsprong werd
niet uitgebreid, ondanks de diverse
mogelijkheden die met goed voetbal tot stand werden gebracht.
Ruststand: 2-0.
Na de pauze bleef de thuisclub de
betere ploeg. In de 55e minuut
zorgde Joep Beurskens er met een
mooi bal voor dat Verkennis de
score op 3-0 bracht. Volharding
kon hier weinig tegenover zetten.
Wittenhorst liet het tempo wat vieren, maar maakte in de slotfase nog

twee doelpunten. Joost van Rensch
kon niet worden gestopt en verdiende een penalty. Spits Verkennis
verzilverde deze pingel en dat werd
zijn vierde doelpunt deze middag.
Tenslotte werd de eindstand bepaald
op 5-0.
Komende zondag speelt Wittenhorst
thuis tegen Sparta’25 uit Beek en
Donk. Deze ploeg speelde twee keer
gelijk en zal dus in Horst moeten
winnen. Wittenhorst is door de zege
op Volharding zeker van plaatsing.
Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
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www.plantencentrumvandenbeuken.nl

beukenhaag € 0,89
leiphotinia

2.500 wintergroene
leibomen verdeeld over
12 soorten op voorraad in
pot, stam 180 cm
Bloeiende planten, leirek 120x120 cm
vaste planten, heesters, totale hoogte circ
a 320 cm
bomen, haagplanten
enz.

€ 119,99

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door Expert Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 18 september 2022 (12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag
22 september 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

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

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

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

De oplossing van
de puzzel in de Hallo
van 8 september 2022 was:

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

En de winnaar is:
Line Bundgaard-Nielsen
uit Horst.
Van harte gefeliciteerd met
een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door
Keurslagerij Crist Coppens
in Horst!
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Adver torial

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

America

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 18 september

Zaterdag 17 september

19.15

Horst

Zondag 18 september
Maandag 19 september
Dinsdag 20 september
Woensdag 21 september
Donderdag 22 september
Vrijdag 23 september

Huisartsenpost

11.00
09.00
09.00
09.00
18.30
18.30

Lottum

Zondag 18 september

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

09.30

Meerlo

Zondag 18 september
Donderdag 22 september
- biddende moeders

11.00
09.00
09.30

Melderslo

Zaterdag 17 september

Meterik

Zaterdag 17 september

Sevenum

Zaterdag 17 september
Zondag 18 september
+ uitstelling
Maandag 19 september
Dinsdag 20 september
Donderdag 22 september
Vrijdag 23 september

Gebiedsteams

17.30

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

19.00

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts

Spoedgevallendienst

18.00
09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

Dinsdag 20 september

16 t/m 18 september
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
077 467 20 28

19 t/m 22 september
Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
077 398 62 27

19.00

Tienray

Zaterdag 17 september
Woensdag 21 september

Verloskundige zorg

19.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

Apotheek Maasdorpen

11.00

Broekhuizenvorst

kerkdienst

Danure Verloskundigen

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

10.00

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

06 55 40 80 23

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

5

7
7
9

5

5

3

7

1

3

6
7
6

4

5

8

4

8

8

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

6

4
1

8

2
2

8

8

15

9
6
7

Oplossing vorige week:
9

6

3

7

1

5

4

8

2

1

8

7

4

3

2

5

9

6

5

2

4

6

9

8

3

1

7

7

9

1

8

2

4

6

5

3

2

4

6

9

5

3

8

7

1

8

3

5

1

7

6

2

4

9

4

1

2

5

6

9

7

3

8

6

7

8

3

4

1

9

2

5

3

5

9

2

8

7

1

6

4

Business Post Limburg creëert kansen
voor medewerkers NLW Groep
NLW ontzorgt bedrĳven in de regio Noord- en Midden-Limburg met oplossingen in arbeidscapaciteit. Het
maatschappelĳk werkbedrĳf levert met gemotiveerde medewerkers maatwerkoplossingen. Zoals
bĳ Business Post Limburg, een bedrĳf dat kansen creëert voor mensen die niet aan de reguliere arbeidsmarkt kunnen deelnemen, om welke reden dan ook. Dit voorjaar is Business Post van start gegaan op de
nieuwe locatie in het Bedrĳvencentrum van NLW in Venray. Weer een mooie uitbreiding van
Bedrĳvencentrum19 waar behalve Businesspost ook Fancom, Venrays Arbeidspracticum, Dolmans Monsdal
en Voedselbank gevestigd zĳn. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

16

jongeren \ 1509

15-vragen aan

Noa Bartelds Horst
kort merk ik dat ik beter kan schilderen, waardoor het steeds leuker wordt.
Het liefst schilder ik dingen uit de
natuur zoals paddenstoelen.

Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben echt altijd te vroeg op school en
ook in andere situaties. Ik denk anders
altijd dat ik te laat kom. Wat betreft
tijd en op tijd zijn, ben ik echt een
stresskip.

Wat is je leukste vak op school?
Wiskunde vind ik echt heel erg leuk
om te doen en het is makkelijker dan
ik had verwacht. Waarschijnlijk wordt
wiskunde dit jaar moeilijker, aangezien
ik naar de bovenbouw ga.

Wat is je stomste vak op school?
Duits vind ik echt het stomste vak. Het
spreekt me niet aan en ik vind de taal
gewoon niet leuk.

Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is om grote dieren in
een dierentuin te verzorgen, bijvoorbeeld giraffes en olifanten. Het lijkt
me leuk om grote dieren te verzorgen,
omdat je dan een grotere uitdaging
hebt tijdens het verzorgen.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Noa Bartelds
14 jaar
Horst
Yuverta College

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Dat vind ik moeilijk. Ik draag veel
wijde broeken met daarop soms
een wijd en soms een strak t-shirt.
Daarbij draag ik heel veel sieraden. Mijn stijl is altijd anders. Ik
zie er dan ook altijd anders uit dan
andere meiden van mijn leeftijd.
Ik vind het leuk om er anders uit
te zien, omdat ik verschillende
kledingstijlen aan het uitproberen ben. Ik voel mij beter in wijde
kleren.

Wat zou je nooit weggooien?
Mijn teddybeer (Beertje). Ik heb Beertje
al sinds dat ik 6 jaar ben. Beertje gaat
echt overal mee naartoe en dat zijn
ook zo veel mooie herinneringen.
Letterlijk overal waar ik op vakantie ga,
neem ik Beertje mee.

Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Ik zou het advies geven om gewoon
mezelf te zijn. Ik paste me altijd aan
om erbij te horen en dat doe ik nu niet
meer. Ik ben nu gewoon mezelf en ik
durfde dat vroeger niet te uiten.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk om er voor elkaar

te zijn en elkaar te steunen wanneer
iemand het moeilijk heeft. Het is ook
belangrijk om de ander ook nog andere
vrienden te gunnen.

Hond of kat?
Kat, ik ben echt een kattenmens. Ik
heb zelf ook twee katten genaamd
Grumpy en Rebel. Grumby en Rebel
heb ik in 2019 gekregen met kerst. Ze
zijn echt veel voor me gaan betekenen.
Een pluspunt is dat ze de beste knuffels geven.

Wat is je favoriete hobby?
Ik heb eigenlijk twee favoriete hobby’s:
tekenen en schilderen. Maar als ik dan
moet kiezen, denk ik toch schilderen.
Ik schilder al een paar jaar, maar sinds

NIEUW:
tanden bleken
permanente
make up
powder brows

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

Ik zou mijn leven willen ruilen met dat
van Davina Michelle, omdat ze zo’n
mooie carrière heeft en ik haar muziek
supergaaf vind. Daarbij lijkt het me
gewoon heel erg gaaf om te kijken
wat er nou allemaal gebeurt achter de
schermen bij een optreden.

Wat ligt er onder jouw bed?
Heel veel kabels en stekkerdozen en
vaak ook een kleine knuffel, want die
valt er dan tussendoor. Mijn katten liggen ook geregeld onder mijn bed.

Dag of nacht?
Sowieso nacht. Ik ben een avondpersoon en ik kan soms echt actief worden in de avond en nacht. Ik vind de
nacht ook altijd gewoon heel erg mooi
vanwege de sterren, maan en allemaal
dat soort dingen. Ik ben echt ook een
sterrenfreak. Ik zet altijd wekkers. Dit
doe ik bijvoorbeeld als er iets te doen
is zoals een meteorietenregen en allemaal dat soort dingen die in het heelal
te zien zijn ‘s nachts.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Na 52 jaar sleutelen aan auto’s waarvan 32 jaar als
zelfstandige is nu de tijd aangebroken om van ons
pensioen te gaan genieten. Er is geen overname.

WIJ STOPPEN 1 OKTOBER
Namens Mart, Marjo en Floris bedanken wij al onze
klanten voor het jarenlang vertrouwen.
Maasbreeseweg 70 | 5975 BP Sevenum | 077 467 30 06
info@ask-sevenum.nl | www.ask-sevenum.nl

Ik zou echt heel graag willen rondreizen door de wereld met een omgebouwde Volkswagenbus. Dat zou ik
willen doen voor één jaar of langer met
een reispartner om zo samen mooie
plekken in de wereld te bezoeken.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik wil echt nog een keertje met vrienden in een zware regenbui naar buiten
gaan om dan op de grond in een grote
plas water te gaan liggen en te kijken
naar de druppels die vallen.

Tekst: Maartje Swinkels

Hoi

Column

Back to school
De meeste winkels beginnen er
in het midden van de zomervakantie al mee: het aankondigen
van de back-to-school tijd.
Ik vind het ook altijd een
vreemde overgang, die eerste
week van school in september.
Ik ben nu aan het tweede jaar
van mijn opleiding begonnen en
ik kan zeggen dat dit de eerste
keer is dat ik er echt naar uitkeek. Toch valt het, nu ik weer
een week bezig ben, even een
beetje tegen. Het gevoel dat er
niks écht hoeft, je agenda die
leeg is en je alle ruimte geeft je
tijd zelf in te vullen is weer voorbij. Leraren duwen alweer projecten en huiswerk door je strot en
de eerste deadlines staan alweer
genoteerd.
De straten zijn ‘s ochtends weer
gevuld met meterslange rijen
scholieren op de fiets en in de
treinen en bussen is het weer lekker druk. Perfecte timing voor de
NS en Arriva om te gaan staken...
Gelukkig zijn we daar voorlopig
vanaf door een nieuwe overeenkomst, want de problemen die
er op school ontstonden door
leerlingen en leraren die school
niet konden bereiken waren niet
meer grappig. Het leuke aan die
back-to-school week is wel dat
je vrienden in hetzelfde schuitje
zitten. Op de middelbare school
al helemaal, dan zie je je klasgenoten na een leuke vakantie
weer terug in de oude vertrouwde
klaslokalen. Maar nu ik en mijn
vriendinnen sinds vorig jaar allemaal een andere opleiding zijn
gaan doen, gaat dit heel anders.
De ene helft heeft er nu al twee
weken opzitten, eentje is nu aan
de tweede poging tot de juiste
opleiding vinden begonnen en
voor de andere is er een tussenjaar gestart. Vrienden op mijn
opleiding komen van alle uithoeken van de wereld en de meesten
hebben de zomer thuis bij vrienden en familie doorgebracht.
Ook al is het na een heerlijke vrije
zomer even wennen, het voelt
goed om weer terug op school te
zijn. Ik wens iedereen veel succes
maar vooral veel plezier met het
nieuwe schooljaar!

Iris

