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Eerste jeugdavond
groot succes
Maar liefst 180 jongeren kwamen af op de eerste editie van ‘Nixx’, een maandelijkse disco-avond in OJC Niks in Horst voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar. De organisatie
kijkt tevreden terug op de avond. “Het is fijn dat er nu eindelijk iets is voor deze leeftijdsgroep en dat er zo enthousiast op gereageerd wordt”, aldus mede-initiatiefnemer
Maarten Peelen.
In Horst aan de Maas wordt al tijden gesproken over het tekort
aan georganiseerde activiteiten
voor jongeren van 12 tot 15 jaar.
De groep initiatiefnemers van Nixx
bestaat uit ouders die het wachten
op actie zat waren en daarom het
heft in eigen hand namen. Dat er
animo voor was, wisten ze, maar
dat de avond uit zou lopen op zo’n
groot succes, had niemand durven dromen. “We hadden gehoopt
op 150 kinderen, maar uiteindelijk
zijn er bijna 200 geweest”, blikt
Maarten trots terug. Hij werkt zelf
als docent op het Dendron College
in Horst en had op deze manier
van tevoren al in de gaten dat er
behoefte was aan dit soort avonden. “Ik kon vanwege mijn werk
makkelijk bij de leerlingen peilen
waar behoefte aan was en toen we
eenmaal de avond gepland hadden,
konden zij via mentoren op school
uitgenodigd worden.”

Op de avond zelf stond Maarten
aan de deur om te beveiligen
en entreekaartjes te scannen.
Hier vernam hij al dat de kinderen erg enthousiast waren over de
avond. “Ook op school werd erover
nagepraat”, geeft Maarten aan.
Ondanks dat hij terugkijkt op een
geweldige avond, is er één ding dat
volgens hem beter kan.

Er zijn bijna 200
kinderen geweest
“De locatie (OJC Niks) is perfect en
alle benodigde voorzieningen zitten
erin, maar alles is ontzettend verouderd”, legt hij uit. “Het zou geweldig
zijn als de gemeente hier wat geld
in zou steken, want we zeggen allemaal dat het belangrijk is dat er voor
deze leeftijdsgroep iets te doen is in

onze gemeente. Voorbeelden zijn
de elektriciteitsdraden die loshangen en de verouderde waterleidingen en wc’s. Het zou fijn zijn als de
gemeente bij kon dragen aan het
verbeteren van de beluchting, elektriciteit of verlichting.”

Toekomst
Voor de rest van 2022 is er iedere
maand een avond Nixx ingepland
in OJC Niks. “De eerstvolgende
keer is op zaterdag 15 oktober”,
geeft Maarten aan. “Ook november en december staan al vast en
we hopen dat we dit door kunnen
zetten in 2023. Als er veel behoefte
is, dan wordt het misschien zelfs
vaker in de maand georganiseerd.
Hier hebben we goede hoop op,
vanwege alle positieve reacties en
de hoge opkomst.”
Tekst: Floor Velthuizen
Beeld: Marc Cremers
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HALLO op reis

Buurt rond Gr8 Hotel verder
geïnformeerd over komst
amv’ers
Tijdens een informatieavond op dinsdag 30 augustus bij de
Turfhoeve omtrent de komst van zestig alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (amv’ers) naar het Gr8 Hotel in Sevenum, bleken er
bij buurtbewoners de nodige vragen rondom dit onderwerp te leven.
Deze zijn inmiddels door gemeente Horst aan de Maas beantwoord
in een brief welke onder omwonenden is verspreid.

HALLO in Roggel
De HALLO is het tweede weekend van september in Roggel beland. Op de foto zijn de kinderen van vriendengroep V.C Biestig uit Lottum te zien. Jaarlijks gaat deze vriendengroep het tweede weekend van
september met de hele vriendengroep inclusief kinderen kamperen. Dit keer waren ze op camping de
Leistert in Roggel.

Het nieuws dat het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
voornemens is om twee etages
van het Gr8 Hotel in Sevenum te
huren voor opvang van amv’ers,
viel eind augustus rauw op het
dak bij een aantal omwonenden. Zij zetten vraagtekens bij
de gevolgde procedures en de
manier waarop ze van informatie
werden voorzien. Ook vroeg men
zich tijdens de informatieavond
hardop af of het bestemmings-

plan van het hotel zich wel leent
voor langdurige opvang. “De procedures die daarbij horen zijn
in gang gezet”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.
“Dat lijkt de streefdatum niet in de
weg te gaan zitten. We verwachten op dit moment nog steeds dat
de amv’ers op z’n vroegst vanaf
maandag 26 september tijdelijk
twee etages van het Gr8 Hotel
gaan bewonen.”

Buurt in actie voor een veilige straat

Vrijheidsvuurceremonie in
Melderslo

De buurtbewoners in de Rembrandtstraat in Horst hebben deze maand een campagne opgezet waarbij automobilisten gevraagd wordt om zich aan de snelheid te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale
campagneborden met de tekst ‘Rij jij ook 30?’ en ‘Bedankt dat je 30 rijdt!’ Daarnaast hangt er een smiley in de
straat waarop de gereden snelheid zichtbaar is. De komende tijd gaat de buurt samen met het team ‘Veilig op
Weg’ van de gemeente bekijken wat nog meer mogelijk is.

Stichting Vrijheidsvuur de Peel organiseerde op maandag 19 september een bijzondere ceremonie. Samen met de burgemeesters
van zeven Brabantse en vier Limburgse gemeenten, waaronder
Horst aan de Maas, werd het Vrijheidsvuur ontstoken aan de voet
van de kasteelruïne in Deurne.

Steeds meer inwoners van de
gemeente Horst aan de Maas komen

Colofon

zelf in beweging om hun straat veiliger te maken. Met het gemeentelijke
project ‘Veilig op Weg’ ondersteunt de
gemeente deze initiatieven en helpt
daarnaast mee bij de uitvoering van
plannen.

HALLO Horst aan de Maas

Buurtbijeenkomst

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

Op zaterdag 17 september vond in
de Rembrandtstraat een buurtbij-

eenkomst plaats voor jong en oud.
Daar ging de buurt met elkaar in
gesprek over de verkeersveiligheid
in de straat. Wethouder Thijs Kuipers
was ook aanwezig, net als de politie. Kinderen konden samen met een
agent met een lasergun de gereden
snelheden meten. De bijeenkomst
vond plaats in de Rembrandtstraat ter
hoogte van het Rubensplein.

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

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

Maasheseweg 85F, 5804 AB Venray (achter de Tango)
Maasheseweg
85F,
5804
(achter de Tango)
Tel/WhatsApp:
0478
22AB
50 Venray
11 venray@jamesautoservice.nl
Tel/WhatsApp: 0478 22 50 11 venray@jamesautoservice.nl

Dit vuur werd vervolgens voor
Horst aan de Maas door leden
van Lopersgroep de Peelrunners
en onder begeleiding van een
legervoertuig naar de gemeente
gebracht. Het vuur kwam op
maandag 19 september rond
21.15 uur aan bij de Vredeskapel
aan de Broekhuizerdijk 55 in

Melderslo, waar bloemen werden
gelegd door burgemeester Ryan
Palmen. Het vuur zal tot en met
Kerstmis worden opgeslagen in de
Vredeskapel zodat iedereen die dit
wil, het hier nog op kan halen om
op kerstavond kaarsjes te plaatsen
bij oorlogsgraven en oorlogsmonumenten in de gemeente.
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voor kids
HALLOWEENAVOND
Vrijdag 14 oktober van 17.00 tot 21.00
Griezelspellen
Schminken
En nog veel meer!

Strippenkaarten zijn online
verkrijgbaar en op 14
oktober bij de infobalie
€ 4,95 p.p.

HALLO in Berlijn
Rita uit Tienray en Truus uit Horst zijn onlangs op stedentrip geweest naar Berlijn. Een mooie stad vol van
cultuur en historie en met ontelbare bezienswaardigheden. De HALLO reisde ook mee in het koffertje.

SP Horst aan de Maas start meldpunt
‘Energiearmoede’
De SP Horst aan de Maas is een meldpunt gestart met betrekking tot energiearmoede. Met de gegevens die uit
het meldpunt naar voren komen wil de SP lokale, regionale en landelijke politici en bestuurders informeren
over de situatie bij de burgers.
“Als gevolg van de inflatie, maar ook
al voordat die inflatie sterk ging stijgen, hebben steeds meer huishoudens
moeite om de rekeningen te betalen”, aldus de SP. “Het gaat hier niet
alleen om de energie, maar ook om
de dagelijkse boodschappen en in het

algemeen de kosten voor het levensonderhoud.” Dit was reden voor de SP
om te starten met een meldpunt om
gegevens te verzamelen. De SP wil
de verhalen van mensen die gebukt
gaan onder hoge energierekeningen
en de eindjes amper of zelfs helemaal

niet aan elkaar kunnen knopen, meer
bekendheid geven.
Op de website van de SP Horst aan de
Maas (www.horstaandemaas.sp.nl)
kunnen mensen een aantal vragen
beantwoorden over de (eventueel)
gestegen kosten voor het huishouden.

Vier generaties

Wij zijn op zoek naar een

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

Wat ga je doen? Als elektro-monteur binnen VTI:
• voer je, geheel zelfstandig of in teamverband, diverse
werkzaamheden uit aan onze elektrotechnische installaties,
voornamelijk in de glastuinbouw;
• voer je reparaties en onderhoudswerkzaamheden uit aan
watertechnische en verwarmings installaties;
• ben je samen met jouw collega Elektro monteurs onderdeel van een
storingsdienstpool, wat neerkomt op 1 storingsdienst per 6 weken.
Wat past bij jou?
• MBO E of MBO WTB richting energietechniek,
• Ervaring en kennis van besturingstechniek is een voordeel,
• je hecht waarde aan kwaliteit en dat betekent dat je secuur en
accuraat bent,
• vriendelijk en klantgericht; wij werken namelijk voor klanten,
zowel intern (collega’s!) als extern (klanten!),
• flexibele instelling, dat hoort bij onze uitdagende projecten
want die zijn afwisselend en zelden standaard,
• in het bezit van een geldig rijbewijs.
Wat is de uitdaging van de functie?
• prettige en afwisselende werkomgeving,
• grote mate van zelfstandigheid in je werkzaamheden,
• diversiteit aan technische disciplines,
• een hecht team binnen een gemoedelijke groep van collega’s.
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.

Emma maakt vier generaties
Femke Hendrikx (29) uit Lottum werd op 8 juli de trotse moeder van dochtertje Emma Derks. Zij vormt de
vierde generatie vrouwen binnen de familie, samen met oma Carolien Hendrikx - van de Laak (54) en
overgrootmoeder Gerda van de Laak (76). Oma en overgrootoma wonen dicht in de buurt van kleinkind
Emma, want ook zij leven in het rozendorp.

VTI Horst is een platte organisatie met korte lijnen, informeel intern,
professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door
je cv en een korte motivatiebrief te sturen naar vacature@vtihorst.nl.
Wil je graag meer informatie?
Dat kan! bel dan 077-3985100 en vraag naar Karen Flipse.

www.vtihorst.nl
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
T.k. gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier bloter mesttank
kipper tractor enz 06 19 07 69 59
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
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
Last van een angst/ fobie/ trauma?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **
Wil jij ’n gezond gewicht?
gratis kennismaking/
www.weetwatje-eet.com
Suzanne van Kempen-Peeters
Light4Food uit Melderslo is op zoek
naar een part-time medewerk(st)
er voor Administratie & Front Office.
Voor uitgebreide omschrijving:
www.light4food.com
Trap bekleden met tapijt, bel:
06 16 37 45 14 komen gratis naar u
thuis.Woningstoffeerderij van den Broek
Poetshulp gevraagd: voor 4 uur per
week 06 17 73 97 20
Open tuin zo. 25 sept. 11.00-17.00
Dahlia spektakel
Tuin Verheggen Horsterdijk 58 Lottum

HAN-MARK
ARENDSE

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

24-uur
bereikbaar

Voor al uw schilder-en texwerk
bel Huub. Vrijblijvend advies en
prijsopgave. 06 14 11 59 49.
eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Schilder bied zich aan voor al uw
Schilder, Tex, en Behangwerk
zaamheden bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85
Gevraagd: hulp in de huishouding
voor 3 uur per week.Tijden en dagen
in overleg. Tel: 06 53 51 25 54

Viooltjes in vele kleuren,
potchrysanten, heide in vele kleuren,
herfstbloeiers, vaste planten en
potgrond. --ZELFBEDIENING.--.
Hay Cox molengatweg 4 Horst
06 54 30 69 64
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

2209 \ nieuws
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Blik op groene vingers

De tuin van Paul Verhaeg
uit Hegelsom
In de rubriek ‘Blik op groene vingers’ licht HALLO tuinen uit 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 Paul Verhaeg uit Hegelsom.

Inzittenden auto vluchten
weg na eenzijdig ongeval in
Lottum
Een auto is zondagmiddag 18 september tegen een wegversmalling
in Lottum aangereden. De auto is hierbij ernstig beschadigd
geraakt en de inzittenden zijn vervolgens weggevlucht van de plek
van het ongeval.
De hulpdiensten kregen rond
14.30 uur een melding van het eenzijdige ongeval aan de Broekhuizerweg
in Lottum. Toen de politie arriveerde,
bleek dat er niemand meer bij het
voertuig te bekennen was. De auto
is door het ongeval ernstig bescha-

digd geraakt aan de voorkant. Ook
zijn de airbags in de auto afgegaan
vanwege de klap. In de auto werden
meerdere lege flessen sterke drank
aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart naar de identiteit van de
bestuurder.

Paul woont al ongeveer veertig jaar samen met zijn vrouw
in Hegelsom. De kinderen zijn
inmiddels de deur uit. De tuin is
de laatste jaren óók zijn kindje
geworden. Wat ooit een simpel
grasgazon was, is inmiddels uitgegroeid tot een tuin met van alles
erop en eraan. “Ik noem het een
oosterse tuin”, vertelt hij. “De tuin
bestaat uit drie delen. Een rotsgedeelte met vijver en waterval,
een oosters theehuisje met vijver
en een grasgedeelte met veel
bloemen, met zelfs een hok voor
de parkieten en kanaries.” Vanaf
de eerste schets van de woning
en de bouwtekening tot aan het
poten van de laatste plant; Paul
heeft de tuin volledig zelf ontworpen en gecreëerd. “Ik ben het
meest trots op dat ik alles zelf
gemaakt heb. Mijn passie is het
maken van alles wat ligt en staat”,
geeft Paul aan. Hij krijgt zelfs
aanvragen van anderen of hij ook
een oosters theehuis wil maken
voor ze. “Dat doe ik simpelweg
niet, omdat dit zeer tijdrovend is
en tevens erg duur wordt”, legt hij

uit. “Alles wordt stapje voor stapje
handgemaakt.”

houden doordat de vijver de hele dag
in de volle zon ligt. “

Duurzame tuin

Oost, west, tuin op zijn best

De Hegelsommer is van oorsprong timmerman, geen tuinman. Toch heeft hij
altijd al groene vingers gehad. “Ik heb
in mijn schooltijd altijd bij een tuinder
gewerkt. Verschillende planten in de
tuin zijn zelf gekweekt. Ik koop dan
een paar planten van een plantensoort
om ze vervolgens te vermeerderen.
De kennis over de planten is over de
jaren steeds verder gegroeid”, zegt
Paul. Het ontwerpen van de tuin is iets
dat Paul zelf doet. Zo heeft hij een houten lamp, het tuinhuis en het theehuis
zelf ontworpen en gemaakt van onder
andere afval uit de bouw. ”In de bouw
wordt er veel weggegooid. Ik vroeg
op het werk altijd of ik alles mee kon
nemen. Soms lagen spullen hier een
paar jaar en vervolgens kreeg ik weer
een idee en kon ik het gebruiken”, zegt
Paul. De tuin is momenteel al aardig
compleet, volgens hem. Alleen de vijver in de rotstuin ondergaat binnenkort
nog een metamorfose. “Ik wil de vijver
in de rotstuin kleiner maken. Het is
moeilijk om het water goed zuiver te

De tuin is veertig jaar lang het knutselwerk geweest voor Paul en dat resultaat is duidelijk terug te zien. “Ik vraag
me soms af hoe ik het allemaal
gedaan heb”, lacht hij. “Ik ben jeugdleider geweest en ik heb vroeger lang
gevoetbald en gevolleybald. Ik kan
nooit stilzitten”, zegt Paul. De tuin is
uitgegroeid tot een mooie plek voor
dieren. “De tuin trekt veel vlinders en
bijen aan, maar daarnaast ook vogels,
slakken en konijnen. Dat is minder fijn,
want die zorgen voor veel schade. Alles
hermetisch afsluiten kan niet”, geeft
hij aan. Ondanks dat geniet Paul intens
van zijn tuin en is het de plek waar hij
tot rust komt. “Ik word helemaal ontspannen in deze tuin. Hij straalt veel
rust uit. Er is niks mooier dan dat. Het
theehuis is bijvoorbeeld een fijne plek
om te zitten. Toch zit ik daar nooit lang.
Dan zie ik weer iets aan de planten en
dan ben ik gevlogen.”

Tekst en beeld: Milou Peelen
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Horst aan de Maas op een na beste gemeente van Limburg
Volgens een landelijk gehouden onderzoek van Nextdoor is gemeente Horst aan de Maas na gemeente
Beekdaelen de beste gemeente van Limburg. Horst krijgt een 8 als rapportcijfer in dit onderzoek.
Nextdoor deed buurtonderzoek
in samenwerking met de Vrije
Universiteit van Amsterdam. Uit dat

onderzoek blijkt dat Horst aan de
Maas onder andere hoog scoort op het
gebied van veiligheid. Eén op de tien

bewoners van deze gemeente geeft
aan zich overdag soms onveilig te
voelen in de buurt. Na zonsondergang

stijgt dit percentage naar 17 procent.
Rondhangende jongeren en de afwezigheid van politie en handhavers
zijn de meest voorkomende redenen
van een onveilig gevoel, zo blijkt uti
onderzoek in heel Nederland.

2209 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Kritiek van FNV op Troonrede is
goedkoop en onterecht
Het kabinet presenteerde op dinsdag 20 september tijdens Prinsjesdag een flink pakket aan steunmaatregelen. Vakbond FNV reageerde direct
kritisch. “De oorzaken worden niet structureel aangepakt”, lieten zij bij monde van voorzitter Tuur Elzinga optekenen. “Er is daardoor slechts
sprake van pleisters plakken”, meldde hij. Maar is het niet gewoon een logische volgorde van handelen? Eerst maatregelen treffen waardoor
mensen meer financiële ademruimte krijgen en daarna pas kijken naar structurele oplossingen?
“Eindelijk, maar rijkelijk laat, lijkt het kabinet te
beseffen dat veel mensen nu kopje onder dreigen
te gaan”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga in een
reactie op de Troonrede. “Er ligt een groot pakket op tafel, maar het blijft voornamelijk pleisters
plakken. Er wordt niks gedaan om de fundamentele oorzaken van de scheefgroei in de samenleving aan te pakken. We zijn als land alleen maar

rijker geworden, maar het geld blijft in beperkte zakken hangen. Economisch groeit Nederland, het geld
moet alleen eerlijker worden verdeeld. De mensen in
Nederland verdienen beter”, zegt hij. Het zijn teksten
die ongetwijfeld op veel goedkeuring bij de achterban van zijn vakbond kunnen rekenen, maar is de
kritiek terecht? Het is logisch dat de huidige problemen eerst worden aangepakt met fikse steunmaatre-

gelen, zodat er tijd wordt gekocht om de bron van de
problemen aan te pakken.

De kritiek van de FNV-voorzitter voelt als goedkoop scoren en makkelijke kritiek vanaf de zijlijn.
Wat vindt u?

De 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?
Het recht om winst te maken? Over de ruggen van
mensen die het niet kunnen betalen? Ouderen die
jaren gewerkt hebben en nu moeten rondkomen
van een klein aow-tje? Naar mijn mening heb je dat
recht alleen als de rest van het land er geen probleem mee heeft. Een energierekening van normaal 100 euro per maand is nu soms 1000 euro per

maand en dan het nog goed vinden om hier winst
op te maken? Nee!”
Ook Ru Uth vindt het geen eerlijke situatie.
“De mensen met het meeste geld zijn het gierigst.
‘Energiebedrijven hebben het recht om winst te
maken’. Burgers hebben kennelijk geen recht op
een warm huis in de winter.”

Ingezonden brief

De bubbel
In de HALLO van 15 september wordt door Sjaak Jenniskens ingegaan op het fenomeen ‘bubbel’. Hij geeft aan dat je het risico loopt dat je
alleen gevoed wordt door gevoelens en meningen van gelijkgestemden en dat je ook eens door een andere bril moet durven kijken.
Tot zover een helder verhaal. Jammer
alleen dat Sjaak zelf zijn eigen boodschap niet heeft begrepen, want na
deze heldere uitleg komt de aap uit

de mouw. Hij raakt gefrustreerd door
het negatieve sentiment hoe over
de agrarische sector wordt gepraat.
Jammer, Sjaak, dat je je eigen bood-

schap niet hebt begrepen, maar
dat komt als je vastgeroest zit in je
eigen bubbel.

Geert Ambrosius
St. Jansstraat, Meterik

Ingezonden brief

De prijs voor gebrek aan ambitie
In de klankbordgroep, het energiepanel, tijdens een discussie over de warmtevisie, werd al enkele jaren aangedrongen op besparen. Steeds
weer: isoleren en dus besparen, besparen en besparen. Toon ambitie. De roep in de werkgroep energieloket was ook duidelijk. Help mensen
echt, zoek ze op, neem ze bij de hand, help, ontzorg. De reactie van de wethouder was steeds dat de Rijksoverheid eerst met geld over de brug
moest komen, dan kon hij mensen aannemen. Gebrek aan drive en ambitie zijn de oorzaak van beperkte isolatie.
Daarvoor worden we nu als gemeente
gestraft. En met 600.000 euro per
jaar hadden we genoeg mensen een
aantal jaren in dienst kunnen nemen
om burgers op te zoeken en te helpen
de juiste investeringsbeslissingen te
nemen. Deze 600.000 euro per jaar
had betaald kunnen worden met het
geld dat aan de Wingerd verknoeid
is met ‘machobeleid’. Nog eens twee
jaar hadden deze mensen betaald

kunnen worden uit welvaartsfratsen
in ‘t Gasthoês. Financiering was dus
eenvoudig mogelijk geweest. Hier
leidt het gebrek aan visie en vooral
ambitie ertoe dat een paar duizend
mensen in de gemeente hun huis
nog niet hebben geïsoleerd en extra
last krijgen van de energiearmoede.
Ook kleine verhuurders hadden zo
geholpen kunnen worden. Gevolg
is nu een hoge energierekening die

Column

(ont)Beringen

Bespreking poll week 37

Roy Portier is van mening dat de overheid meer
verantwoordelijkheid mag nemen. “De overheid
heeft dit probleem gecreëerd dus de overheid
moet het oplossen”, stelt hij. “Dit was niet onze
oorlog totdat bemoeiend Den Haag ermee bezig
ging. Zo ziet u maar, Den Haag staat voor alles
en iedereen behalve voor het Nederlands volk.

LeesVanHees

mensen in de armoede zal storten.
Bijplussen gedurende vele jaren helpt
iets. Maar tijdig investeren was verstandiger geweest, kost op termijn de
gemeente veel minder en voorkomt
veel leed. Ziedaar de prijs voor gebrek
aan ambitie en visie en voor korte
termijn boekhouden in plaats van
lange termijn financiering. De last ligt
straks bij diegenen die dat het minste kunnen dragen. En nu hebben alle

isolerende bedrijven het schreeuwend
druk. Ook een gevolg van gebrek aan
ambitie. Een hoge prijs. Snelle en
gedreven actie is nu nodig. Ontzorg
mensen en investeer daarin zoals de
klankbordgroep vroeg. Zo moeilijk is
dat niet, maar je moet wel willen.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Jaren sleten we avond na avond
in onze honken aan de
Moostdijk en Peter Janssenweg
in Ysselsteyn. Jaren gingen we
samen vrijwel iedere twee
weken naar de Jera. Jaren
bezochten we samen festivals
en jaren hingen we vervolgens
met z’n allen aan de toog bij
Johan en Liesbeth Egelmeers.
We leerden elkaars vriendinnen
kennen, kwamen bij elkaar over
de vloer als er gezinsuitbreiding
te vieren was en zien elkaar nog
regelmatig bij feestjes en andere
evenementen. Maar zo frequent
als vroeger, wordt het nooit meer.
Logisch ook. Langzaam maar zeker
werden we allemaal ouder, gingen
we samenwonen en werd onze tijd
verdeeld over andere - ook belangrijke - zaken. Volstrekt normaal,
maar vooral in de beginjaren dat
we de kroeg minder en minder
bezochten had ik daar best moeite
mee. Toch voelt het altijd weer
vertrouwd als we elkaar zien. Dat
geldt voor alle zeventien mannen
uit onze vriendengroep.
Afgelopen weekend vonden we
onszelf terug in Beringen. Niet
de variant vol ‘Kuuse’ in Peel en
Maas, maar het Belgische equivalent in de nabijheid van Hasselt.
Groepsaccommodatie De Bron, een
inmiddels gedateerd en voormalig horeca-etablissement, vormde
onze uitvalsbasis tijdens het jaarlijkse vriendenweekend. Daar volgden twee dagen die als vanouds
weer bol stonden van de sterke
verhalen, kratten bier, flauwe grappen, serieuze gesprekken, lachsalvo’s en bijbehorende katers. Net
zoals vroeger. Het voelde wat dat
betreft alsof we elkaar nog altijd
ieder weekend treffen.
Ik hoop nog jaren te mogen slijten met deze mannen. Niet meer
in onze honken aan de Moostdijk
en Peter Janssenweg. En, uitzonderingen daargelaten, ook niet in
de Jera, waar we plaats hebben
gemaakt voor jongere versies van
onszelf. De deur naar de toog bij
Johan en Liesbeth Egelmeers is
inmiddels zelfs definitief op slot.
Maar wél op feestjes, housewarmings, huwelijken, babyborrels en
af en toe een festival. En tijdens
het jaarlijkse vriendenweekend. Ik
kijk nu al uit naar september 2023.
Mannen bedankt.

Jelle
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CDA Horst aan de Maas

Op naar een coöperatieve samenleving

Afgelopen dinsdag ben ik beëdigd als raadslid van de gemeente Horst
aan de Maas. De gemeenteraad heeft mij daarnaast benoemd tot
plaatsvervangend voorzitter van de raad. Wanneer de burgemeester
niet aanwezig kan zijn bij een raadsvergadering, mag ik in zijn plaats
de raad voorzitten. Ik ben dankbaar voor het gekregen vertrouwen.
Niet alleen omdat ik er erg veel zin in heb, maar ook omdat ik me wil
inzetten voor onze gemeente.
Ik vind het belangrijk dat we ons
focussen op de lange termijn en de
toekomst van de gemeente. Dat is
een grote uitdaging in de politiek:
handelen op basis van de actualiteit,

Essentie

met de langere termijn in gedachte.
Een uitdaging die ik graag samen
met jou aanga. We zullen samen
dingen moeten oppakken en uitgaan
van de kracht van de samenleving.

Burgerinitiatieven stimuleren en
ondersteunen vind ik belangrijk, net
als elkaar iets gunnen en samen de
schouders eronder zetten. Goede
communicatie is de sleutel om dit te
laten slagen. Net als in mijn vorige
raadsperiode, zijn huisvesting, energietransitie, duurzaamheid en groen
mijn aandachtspunten. Hierbij wil
ik graag ‘van ratrace naar relaties’,
‘van regelzucht naar burgerruimte’
en ‘van winst naar waarde’. We leren
van het verleden en kijken samen

positief vooruit. Op naar een coöperatieve samenleving. Daar krijg je
energie van!

ben je in staat om ook de eventuele
gevolgen beter te overzien en mee te
laten wegen in je standpunt. Door dit
bespreekbaar te maken, creëer je
draagvlak en wederzijds respect binnen de partij alsook daarbuiten.
Door het voeren van inhoudelijke
gesprekken en die ondersteunen
met de opgedane kennis vanuit de
‘helikopter’, ontstaat er uiteindelijk
voor iedereen een werkbare situatie.
Ik ben overtuigd dat gedurende de
periode die komen gaat, wij met ons

allen verder gaan bouwen aan een
nog mooiere gemeente Horst aan de
Maas. ‘De beste woon- en kindvriendelijke gemeente zijn en blijven’ is
één van doelen van Essentie waar ik
voor wil gaan.

Eric Brouwers

Stap in de helikopter die Essentie heet
Als beginnend burgerraadslid van Essentie had ik zeker even tijd
nodig om mijn ‘veren te schudden’. Na een turbulent begin qua onderwerpen en gebeurtenissen, zowel lokaal alsook nationaal en internationaal, voelde ik mij toch wel snel thuis.
Gedurende de beginperiode voelde
ik mij meteen thuis mede door de
familiaire setting binnen Essentie.
De rijdende trein dendert voort en
iedereen binnen de partij draagt zijn
of haar steentje bij gebaseerd op
wederzijds respect en vertrouwen.
Ik heb de afgelopen periode erva-

D66-GroenLinks Horst aan de Maas

ren dat er binnen de partij vaak een
spade dieper wordt gekeken naar de
diverse te behandelen onderwerpen.
Door figuurlijk in een ‘helikopter’ te
stappen en de mogelijke gevolgen
in het grotere verband te benoemen,
kom je tot een gegronder besluit.
Door deze aanpak binnen de partij

Na zonneschijn komt regen

Als je de afgelopen dagen naar buiten hebt gekeken, zou je het niet
zeggen, maar in Nederland hebben we nog steeds een gigantisch
watertekort. Het is te hopen dat alle regen die de afgelopen dagen is
gevallen ook de grond in trekt. Afgelopen zomer heeft ons bewustgemaakt van het feit dat het niet meer vanzelfsprekend is dat we nog
altijd maar de kraan kunnen blijven opendraaien.
Het eerdergenoemde neerslagtekort is nog steeds enorm en experts
verwachten dat dit alleen maar zal
toenemen, met grote gevolgen voor
onze leefomgeving. Wij – zowel de
gemeente als haar inwoners – zullen

PvdA Horst aan de Maas

snel moeten leren hoe we bewust
kunnen omgaan met water.
D66-GroenLinks wil hieraan een
bijdrage leveren door onder andere
goede initiatieven, zoals het opvangen van regenwater, voor bewo-

ners financieel te ondersteunen.
Het opvangen van regenwater heeft
veel voordelen. De inwoners kunnen hun tuinen beregenen zonder
gebruik te maken van relatief duur
en schaarser wordend grond- of
leidingwater. Hoe meer inwoners
regenwater opvangen, hoe beter
wateroverlast voorkomen kan worden. De riolen raken niet overbelast
bij regenbuien en vergroting van de
rioolcapaciteit is niet nodig.
Ons leefklimaat verandert in rap

tempo, wij zullen moeten meebewegen om te voorkomen dat onze
toekomst in het water valt.

tal meelopers, één gepeste en de
manager/werkgever doet er nauwelijks of niets aan. Onder volwassenen ligt een taboe om toe geven
dat je slachtoffer bent en vaak
zoeken werknemers de schuld bij
zichzelf. Slachtoffers schamen zich
vaak en houden liever hun mond.
Dit ondanks dat ze het plezier verliezen in hun werk, slechter functioneren en veelvuldig te maken krijgen
met psychische problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot ziekte.

Werkgevers zouden er goed aan
doen om een voorbeeld te nemen
aan de kinderraadsleden uit Horst
aan de Maas: samen met hun werknemers een contract maken met
afspraken en gedragsregels waarvan zij het belangrijk vinden om zich
eraan houden.

Luuk Haegens, Burgerraadslid

Het is maar een grapje

In de week van 26 tot en met 30 september organiseert Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten
2022. Het thema dit jaar: ‘Grapje! Moet toch kunnen’.
Geheel onterecht worden pesterijen
vaak afgedaan als een grapje. Vaak
is het een meerderheid die mee
lacht om dat ‘grapje’. Niet omdat
iedereen het grapje leuk vindt,
maar omdat als je je tegen de pestkop keert, je zelf de kans loopt om
gepest te worden.
Dat pesten een grote rol speelt
onder kinderen, blijkt wel uit het

Xander Hollard, Burgerraadslid

feit dat dit voorjaar de kinderraad
van Horst aan de Maas onder andere
gekozen heeft voor het plan van de
werkgroep STOP pesten. Deze werkgroep bestaande uit kinderraadsleden, heeft een poster en een STOP
pesten-contract gemaakt. Deze poster en dit contract zijn aangeboden
bij de scholen in Horst aan de Maas.
De werkgroep hoopt dat iedere klas

hier over nadenkt en deze tekent,
zodat ze elkaar hier ook op aan kunnen spreken.
Pesten gebeurt niet alleen rondom
school. Een onderzoek van het CNV
wees in 2020 uit dat bijna één op
de vijf werknemers gepest wordt.
Het gebeurt wel vaak in dezelfde
vorm als op het schoolplein: één of
enkele pestkoppen, een groot aan-

Anita Wagenaar

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.

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert
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Raadsavond

Contact en
openingstijden

Op dinsdag 27 september komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond.

Moet u iets regelen aan de balie?

Openingstijden gemeentewerf

Maak dan eerst een afspraak.

Maandag t/m vrijdag

27 september 2022

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

Raadsavond

Inspreken

Dat kan via de website of bel ons op

Ochtend: 7.30-12.00 uur

Onderdeel van deze raadsavond

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium

nummer 077 477 9777.

Middag: 12.30-16.00 uur

is het burgerpodium. Tijdens het

of inspreken over een van de agendapun-

burgerpodium kunnen inwoners

ten? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de ver-

inspreken en dat kan ook gaan over

gadering contact op met de grifﬁer (06–51

onderwerpen die niet op de agenda

85 28 91 / grifﬁer@horstaandemaas.nl).

staan. Verder komen o.a. aan de
orde het spreekrecht van de (burger)

Meer informatie

raadsleden en de ingekomen brieven

Meer informatie leest u in het raad-

en raadsinformatiebrieven. Over deze

sportaal. De openbare vergadering is in de

zaken kunt u ook inspreken tijdens deze

raadzaal van het gemeentehuis en begint

vergadering. Kijk voor een volledige

om 20.00 uur. U kunt de vergadering ook live

agenda in het raadsportaal.

volgen via het raadsportaal en Facebook.

Doet u mee?

Start onderzoek gezondheid
volwassenen na coronaperiode
Hoe gaat het met onze inwoners na tweeënhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven

Bekendmakingen

beïnvloed. GGD Limburg-Noord, RIVM en het CBS brengen daarom de gezondheidsgevolgen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

van de coronaperiode in kaart.

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

Hebt u een uitnodigingsbrief ontvangen?

onze gemeente en

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

Doe mee!

inwoners nodig hebben

vergunningen

Bent u een van de 29.000 willekeurig gekozen

om de gezondheid te

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigings-

inwoners van 18 jaar en ouder die een uitno-

verbeteren.

plannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van (ontwerp)-

digingsbrief heeft ontvangen? Doe dan mee!

bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar

U helpt ons, uzelf en uw omgeving hiermee!

Meer informatie of vragen?

www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van

Met de resultaten bekijken we namelijk wat

Ga naar www.ggdlimburgnoord.nl.

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

Bladruimen

De herfst staat weer voor
de deur

America

• Naaldhoutweg (HOR01 - K 10) (aanleg

• Veenweg 6 (plaatsen dakraam)
• Schiksedijk ong. (ontwerp bestemmingsplan)

bosplantsoen/reeënraster)
• Patronaat 13c (plaatsing pakket-/briefautomaat)

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

• Peelheideweg t.h.v. nr 25 (evenement)

• Kasteellaan 3 (evenement)

weer laten vallen.

Broekhuizen

• Kerkstraat 3a (exploitatievergunning

• Horsterdijk ong. (BHZ01 - I 17) (aanleg
In de hele gemeente staan groenkorven

werkzaamheden zo efﬁciënt mogelijk uit te

waarin deze bladeren kunnen worden

voeren gaan wij niet op afroep te werk.

verzameld. Verder gaat de buitendienst

bosplantsoen/reeënraster)

horeca)
Kronenberg

Broekhuizenvorst

• Blaktdijk 44 (evenement)

• Rectiﬁ catie Swolgenseweg 22 (nieuw-

Lottum

met meerdere ploegen bladruimen in de

Wij begrijpen dat de bladval tijdelijk voor

openbare ruimte. Dorpen en wijken worden

enige overlast kan zorgen, waarvoor wij uw

Evertsoord

• Hoofdstraat 7 (verlengen beslistermijn)

volgens vaste route afgewerkt. Om deze

begrip vragen.

• Mariapeel (SVN01 F 1951) (aanbrengen

• Hoofdstraat 7 (ontwerpbesluit hogere

bouw pré-mantelzorgwoning)

damwand demonstratiebaan)

Kermis Swolgen
24 t/m 27 september

Het is altijd
kermis in Horst
aan de Maas

• Hoogheide 4 (plaatsen zonnepanelen)

grenswaarde)

Griendtsveen

Meerlo

• Ten ZW Zwarte Plakweg (verondiepen

• De Diepeling (MLO02 C 1523) (milieuneu-

sloten)

trale wijziging)

Grubbenvorst

Meterik

• Mgr Joostenstraat 13 (verlengen beslis-

• Meteriksveld 2 (ontwerp bestemming-

termijn)

plan)

Horst

Sevenum

• Doolgaardstraat 37 (verbouw/uitbreiding

• Maarten de Vriesstraat 18 (realiseren

woning)

magazijninrichting)

• Hoofdstraat 28-30 (intrekken omgevingsvergunning)
• Afhangweg 10-10a (vooraankondiging
bestemmingsplan nieuwe woning)

Swolgen
• Donkstraat 12 (legalisatie voeropslag)
Tienray
• Zwanenweg 7 (ontwerp bestemmingsplan)

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

Asielbeleid

Als VVD Horst aan de Maas maken wij ons zorgen over de toestroom
van asielzoekers richting ons land en de wijze waarop het kabinet hier
mee omgaat. Dat, terwijl er nauwelijks maatschappelijk draagvlak is
om asielzoekers op te vangen. Nederland kan deze instroomcijfers
niet aan en het probleem escaleert.
Laat ik voorop stellen dat ik vind dat
we als Nederland moreel verplicht
zijn tot de opvang van vluchtelingen
en asielzoekers. Vluchtelingen helpen wil denk ik iedereen wel, maar
‘veiligelanders’ die bewust misbruik
maken van ons ruimhartig beleid,

Perspectief Horst aan de Maas

bezorgen de echte asielzoekers een
slechte naam. Duizenden gelukszoekers, die vaak geholpen worden door
mensenhandelaren en via een aantal
veilige landen hier asiel aanvragen,
zijn hier niet welkom.
We moeten goed zorgen voor de

mensen die het echt nodig hebben
en daarin moet ook onze gemeente
haar steentje bijdragen. Maar de
huidige dwang vanuit het landelijke
bestuur om lokaal een extra AZC
te creëren, kan nooit de oplossing
zijn voor dit probleem. Het asielbeleid moet beter, strenger, sneller en
zal resulteren in uiteindelijk minder
instroom. Het draagvlak moet weer
terug komen om de asielzoeker die
het echt nodig heeft te helpen.
VVD Horst aan de Maas wil het

gesprek initiëren met de gemeenteraad en de burgers, om zo ook haar
steentje bij te dragen aan de landelijke politiek. Ons uitgebreid netwerk
en onze oplossingsgerichtheid zijn
hierin onze kracht. VVD Horst aan de
Maas blijft goed, wordt beter.

Joep Peeters

Ons perspectief over een veegplan

Wanneer iemand in onze gemeente iets wil gaan bouwen, dan moet
daar vooraf natuurlijk een vergunning voor aangevraagd worden. Als
het plan dan niet past in de huidige bestemming van het gebied, kan
men daar de zogenaamde bestemming aanpassen. Dit gebeurt in het
bestemmingsplan.
Soms worden kleine fouten gemaakt,
die geen grote invloed hebben op
het plan en de omgeving, zoals een
verkeerde plattegrond of omschrijving. Dan moet het bestemmingsplan nogmaals aangepast worden.
Daarvoor kan gebruik worden

gemaakt van een zogenaamd veegplan. Het veegplan is bedoeld om
meerdere van deze kleine kruimels
in één keer op te vegen. Niet om
grote rotsen weg te werken.
Vorig jaar is door de toenmalige wethouder en het college geprobeerd

om in een veegplan ook hele grote
veranderingen erdoor te drukken. In
december 2021 heeft Perspectief een
motie ingediend die ervoor moest
zorgen dat een veegplan alleen voor
kleine kruimelgevallen gebruikt mag
worden. Toen werd ons voorstel door
vrijwel alle partijen verworpen.
Nu, bijna een jaar later, is het dan
toch geweldig dat we mogen constateren dat het college nu een voorstel
heeft ingediend met veel duidelijkere regels over wat onder een veeg-

plan valt. Daardoor is het niet meer
mogelijk om grote veranderingen in
een veegplan te verstoppen. Indirect
succes zullen we dan maar zeggen.
Op naar een open, eerlijk en transparant bestuur.

Thijs Lenssen

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.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 2 oktober alle
vestigingen geopend

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Geplukt

Anouk Wismans Horst
Anderen helpen is iets dat centraal staat in haar leven. Niet alleen werkte ze bijna acht jaar lang met
veel plezier als basisschooldocente, ook opende ze eerder dit jaar een deelkastje in haar eigen voortuin
om zo hulp te bieden aan mensen met een kleinere beurs. Deze week wordt Anouk Wismans (32) uit
Horst geplukt.

Dankbaar
Het helpen van anderen geeft
Anouk energie en is voor haar niet
meer dan normaal. “Zo lang als
ik me kan herinneren, ben ik al
zo”, geeft ze aan. “Ik heb het nu
goed voor elkaar, maar heb ook de
andere kant ervaren. Dat vergeet ik
niet. Ik heb namelijk veel meegemaakt tijdens mijn jeugd en vanuit
daar is eigenlijk de drive ontstaan
om anderen te helpen.” Ze groeide
op in Doesburg, waar ze tot haar
22e woonde. Op die leeftijd leerde
ze haar man Ben kennen. “Via een
datingsite”, lacht ze. “We raakten
aan de praat en na twee weken
besloten we af te spreken. Toen
wist ik direct dat hij het was voor
mij.” Anouk trok na een aantal
maanden in bij Ben, die toen net
zijn intrek had genomen in een
appartement in Horst. Inmiddels
woont het stel al jarenlang op de
Pelslap in Horst, waar ze drie kinderen kregen: Dex, Izzy en Fedor.

Je ziet dat mensen het
steeds lastiger krijgen

Bij aankomst op de Pelslap
in Horst, waar Anouk al jaren
met veel plezier woont, is haar
behulpzame karakter direct
terug te zien. Voor de deur ligt
namelijk een enorme stapel
broden, bedoeld om het deelkastje dat ernaast staat aan
te vullen. Ook andere (houdbare) voedingsmiddelen en
verzorgingsproducten worden
wekelijks door verschillende
mensen afgegeven bij Anouk

aan de deur. “Dat loopt soms een
beetje uit de hand, ja”, zegt Anouk
lachend. In maart startte ze namelijk met het deelkastje, dat producten bevat die mensen zo kunnen
meenemen. Mensen kunnen iets
inleveren, kosteloos meenemen
of ruilen. Volgens Anouk wordt er
goed gebruik van gemaakt. “Niet
alleen komen mensen vaak spullen brengen, ook wordt er veel
meegenomen. Vooral in deze tijd,
waarin alles duurder wordt, zie je

dat mensen het steeds lastiger krijgen. Het geeft me een goed gevoel
om deze mensen in een bepaalde
mate te kunnen helpen”, legt ze
uit. Soms moet Anouk zichzelf hier
zelfs in afremmen. “Als mensen
iets willen afgeven, neem ik het
eigenlijk altijd aan. Laatst waren
dat acht bakken met speelgoed.
Dan staat op een gegeven moment
de hele garage vol en moet ik even
op de rem trappen. Dat vind ik wel
lastig.”

Woning verkopen? Er is meer mogelijk dan u denkt!
dering
goed in waardevermeer
bij verkoop

Bestemmingswijziging
Woningsplitsing

Realisatie extra
bouwkavel

Losse verkoop
grond

veel plezier.”
Afgelopen juli maakte Anouk,
ondanks het plezier dat ze had in
haar werk, de keuze om te stoppen. “Ik heb een jong gezin met
drie kinderen en ik merkte dat
het soms moeilijk was een goede
balans te vinden. Ik wil bij alles
wat ik doe honderd procent geven
en dat werkte niet op deze manier.
Daarom heb ik ervoor gekozen om
te stoppen”, legt Anouk uit.

Creativiteit
Wat de toekomst betreft, is Anouk
nog zoekende in wat ze wil. “Ik kijk
momenteel rustig rond wat er nu
precies bij me past”, geeft ze aan.
“Toch vind ik het leuk om bezig te
blijven en vooral om creatief aan
het werk te zijn. Ik ben breed opgeleid en ben een doener, dus ik zie
mezelf niet achter een computer
zitten. Er zijn in ieder geval opties
genoeg.” In de tussentijd zit Anouk
niet stil. Naast dat ze nog altijd
druk is met het deelkastje, heeft
ze onlangs ook voor het eerst een 
ontdekuurtje voor peuters georganiseerd in ‘t Gasthoês. Daarnaast
maakt ze geboortebordjes op aanvraag. Ook thuis is ze graag met
haar handen bezig.

Snel gewend

Samen op pad

Het kostte Anouk weinig moeite
om te aarden in Horst, omdat ze
na haar verhuizing direct begon
met het afronden van de Paboopleiding in Helmond. Ze vond
een stageplek bij basisschool de
Doolgaard in Horst en deed hierdoor direct veel nieuwe contacten op. “Dat was erg fijn, omdat
iedereen in Horst elkaar toch wel
een beetje kende. Op deze manier
kon ik mijn netwerk gemakkelijk
uitbreiden.” In 2014 rondde Anouk
de opleiding af en na wat vervangingswerk keerde ze terug op de
Doolgaard, waar ze de afgelopen
acht jaar als leerkracht van groep
1 en 2-3 werkzaam was. “Het fijne
aan zo’n maatschappelijke functie
is het helpen van kinderen”, legt
Anouk uit. “Ik deed dit altijd met

In de vrije tijd gaat Anouk er graag
op uit met haar gezin. “We hebben
een abonnement op het ZooParc
Overloon, dus daar zijn we veel te
vinden”, zegt ze. “Ook bezoeken we
veel speeltuinen of gaan we lekker
ergens lunchen. Verder proberen
we in de vakantie altijd richting zee
te gaan, dat is voor iedereen leuk.”
Naast het drukke gezinsleven vindt
Anouk sinds januari rust in het volgen van latin w
 orkouts. “Dan kan
ik echt even afschakelen”, legt ze
uit. “Ik vind het leuk om thuis te
knutselen, maar dan blijf je alsnog
bezig met wat er thuis allemaal
gebeurt. Als ik aan het sporten
ben, kan ik even mijn hoofd leegmaken en zo kom ik tot rust.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

beukenhaag € 0,89
2.500 wintergroene
leibomen verdeeld over leipho
tinia
12 soorten op voorraad in
pot, stam 18
0 cm
Bloeiende planten, leirek 120x120 cm
vaste planten, heesters, totale hoogte circ
a 320 cm
bomen, haagplanten
enz.

€ 119,99

Nieuwbouw
& verbouw
• Agrarisch vastgoed
• Landelijke woningen
• Grond

www.arvalismakelaars.nl

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

Fieke weigert achter de geraniums te gaan zitten
Terwijl het verenigingsleven in de zomermaanden grotendeels
stilviel en er massaal vakantie werd gevierd, draait het vele
vrijwillige werk in veel gevallen gewoon door. Ook deze regio kent
tal van vrijwilligers, die hun hart hebben verpacht aan een stichting, vereniging of club. Wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft ze?
In de rubriek ‘Vrijwillig de zomer door’ richten we de schijnwerpers op de stille krachten die zich belangeloos inzetten voor anderen. Deze week vertelt Fieke Mertens (75), vrijwilligster bij
openluchtmuseum De Locht over haar vrijwillige inzet.
Met liefst 270 vrijwilligers is
openluchtmuseum De Locht in
Melderslo een waar bolwerk van
mensen die zich belangeloos
inzetten voor anderen. Zo ook
Fieke Mertens, die nadat haar
man overleed op zoek ging naar
een andere invulling van haar
tijd en zodoende het museum
belde om zich aan te melden.
“We reisden altijd veel, mijn man
en ik. Ieder jaar verbleven we
een aantal maanden in Spanje.
De laatste keer kwamen we
iets eerder terug dan gepland in
verband met corona”, vertelt ze.
“Een maand later bleek hij ernstig ziek. Toen ging het heel snel
bergafwaarts. Mijn man bleek
aan blaaskanker te lijden.” Na
een ziekbed van een half jaar
kwam hij te overlijden. “Ik ben

enorm dankbaar voor de tijd die we
samen hebben gehad. We hebben
echt samen kunnen genieten van
het pensioen. De mooiste en dierbaarste herinneringen hebben we
samen gemaakt. Dat koester ik en
daarom kan ik er vrede mee hebben.”

Geraniums
“Het leven gaat verder en je moet
er zelf iets van maken”, vervolgt ze.
“Ik moest als het ware mijn leven
opnieuw op de rails zetten. Online
ben ik gaan zoeken waar ik vrijwilligerswerk kon gaan doen binnen gemeente Horst aan de Maas.
Daar kwam ik al snel openluchtmuseum De Locht tegen”, blikt Fieke
terug. “Ik had gewoon geen zin om
al achter de geraniums te gaan zitten. Daar word je snel oud. Ik heb er

Voor de Vermeerderingstuinen in Horst zijn wij
op zoek naar een

junior allround
medewerker
boomkwekerij

Als medewerker boomkwekerij werk je in
teamverband waarbij je samen verantwoordelijk
bent voor diverse teeltwerkzaamheden zoals
planten, aanbinden, snoeien, het verzamelen van
ent- en oculatiehout en het verwerken ervan.
Wij vragen
• Kennis in en ervaring met de boomteelt en/of
bereidheid om je helemaal in te werken in het vak;
• Iemand met passie voor het vak;
• Rijbewijs B(E) is een pré;
• Spuitlicentie I is meegenomen, maar kan ook
via het bedrijf gehaald worden;
• Een vlotte, flexibele, nauwkeurige medewerker.
Wij bieden
• Prima arbeidsvoorwaarden in een organisatie
waar elke medewerker de handen uit de mouwen
steekt in een informele sfeer;
• Een fulltime werkweek van maandag t/m vrijdag
met uitzicht op een vast contract.
Wil je nog meer informatie over deze functie?
Neem dan contact op met Ruud Vosbeek,
productiemanager Vermeerderingstuinen,
tel: 077 398 69 69
Is je interesse gewekt?
Mail dan je sollicitatie met CV voor 15 oktober naar:
vacature@vermeerderingstuinen.nl of richt deze aan:

Tienrayseweg 9a 5961 NK HORST

www.vermeerderingstuinen.nl

een telefoontje aan gewaagd en kon
nadat corona achter de rug was op
gesprek komen.” Inmiddels heeft ze
haar rol binnen het museum helemaal gevonden. “Ze vroegen me
tijdens dat eerste gesprek wat voor
werk ik het liefst op zou pakken.
Aan de entree zitten en het beheren
van het bijbehorende winkeltje leken
me wel wat. Mensen ontvangen en
extra uitleg geven over de verschillende exposities in het museum.”

Ambachten
Inmiddels heeft Fieke haar taken
bij De Locht zelfs uitgebreid, vertelt ze. “Hier komen veel scholen
op bezoek, in het kader van projecten die ze volgen. Als onderdeel
van de jeugdcommissie begeleid ik
groepjes leerlingen die hier leren
over bepaalde ambachten.” Het is
een rol die zijdelings aansluit op
haar werkzame leven. “Tot mijn 65e
heb ik in de bibliotheek gewerkt.
Daar las ik op woensdagmiddag
voor aan groepjes kinderen. Ik vind
het heerlijk om ze hier bij De Locht
mee op sleeptouw te nemen.”
Vrijwilligerswerk is Fieke sowieso
niet vreemd, al was er een periode
dat ze het eventjes op een laag pitje
had staan. “Je moet niet vergeten

dat vrijwilligerswerk allesbehalve
vrijblijvend is. In de periode dat
mijn man en ik veel reisden, was
het daarom lastig om me vrijwillig
ergens aan te verbinden. Wel rijd ik
nog eenmaal per week voor zorgboerderij Vorster Hand in Sevenum.”

Warm nest
Het sociale aspect van vrijwilligerswerk is voor Fieke ook niet onbelangrijk. “Natuurlijk, een kopje
koffie drinken met andere vrijwilligers hoort erbij. Zo leer je nieuwe
mensen kennen, maar thuis heb
ik sowieso een warm nest om me
heen”, legt ze uit. “Mijn man en ik
hebben altijd veel en graag gewandeld. Dat doe ik ook al twaalf jaar
met een groepje vrouwen. We lopen
de lange afstandspaden. Dat doen
we in twee dagen, inclusief een
overnachting. Heerlijk is dat”, zegt
ze enthousiast. Binnenkort gaat
ze zelfs weer naar het land waar
ze met haar man zo vaak en veel
kwam. Het ultieme bewijs dat ze
haar leven weer op de rails heeft,
zoals ze zelf zegt. “In de winter ga
ik een maand terug naar Spanje.
Onlangs heb ik het voor het eerst
een weekje geprobeerd. Het is heel
anders, omdat hij er niet bij is, maar

het beviel me uiteindelijk toch.
Al mis je het wel natuurlijk.”

Ambassadeur
“Het mooie is dat het me totaal
geen energie kost om hier bezig
te zijn. Sterker nog: ik krijg er juist
energie van. Ik ga hier altijd vrolijk weg, als mijn vrijwillige dienst
erop zit. Dat is onbetaalbaar”, geeft
ze aan. “Dit is ideaal voor mensen
die in hetzelfde schuitje zitten als
mij. Ik ben van mening dat je beter
functioneert als je iets om handen
hebt. Om je tijd nuttig te besteden,
om het zo te zeggen. Dat voldane
gevoel krijg ik van het vrijwilligerswerk, zowel bij De Locht als bij de
zorgboerderij.” Hoewel Fieke pas
een jaar rondloopt bij De Locht,
toont ze zich al een echte ambassadeur voor het openluchtmuseum.
“Iedereen kent De Locht, maar lang
niet iedereen weet hoe het hier in
zijn werk gaat. Dat gold voor mij
ook. Ik was stomverbaasd dat er
hier 270 vrijwilligers rondlopen,
maar ook trots dat ik daar inmiddels
onderdeel van ben. De waardering
die we krijgen van de bezoekers is
enorm”, besluit ze.
Tekst en beeld: Jelle van Hees

Winst en verlies voor SV Oxalis
Winst en verlies voor korfbalclub SV Oxalis afgelopen week: donderdag 15 september eindigde de bekerwedstrijd tegen JES/Klick’15 in een 11-7 overwinning, terwijl de competitiewedstrijd drie dagen later op zondag 18
september tegen Flamingo’s resulteerde in een 7-5 nederlaag.
De wedstrijd tegen JES/Klick’15 voor
de eerste bekerronde was tevens de
eerste thuiswedstrijd dit seizoen op
Sportpark Wienus. Met veel publiek
langs de lijn opende Oxalis de score.
Maar JES/Klick’15 wist snel aan te haken
en kon de achterstand inhalen. Oxalis
vocht terug en hierna bleef de wedstrijd
gelijk opgaan. Halverwege de eerste
helft wist Oxalis de korf goed te vinden,
met als resultaat een 10-5 ruststand. In
de tweede helft verliep de wedstrijd

van beide kanten moeizamer en werd
nog maar driemaal gescoord.
De wedstrijd op zondag 18 september
tegen Flamingo’s (M) 1 uit Maraiahout,
de tweede competitiewedstrijd, werd
eveneens op het eigen sportpark in
Hegelsom gespeeld. Mede door de
erbarmelijke weersomstandigheden bleek het een lastige wedstrijd.
Flamingo’s kwam beter uit de startblokken en wist als eerste de korf te vinden. Oxalis keek al snel tegen een 2-0

achterstand aan. Toch wist het terug te
komen tot 2-2. Daarna ging het gelijk
op. De rust brak aan met een stand van
3-3. Terwijl het weer almaar verslechterde, wist Oxalis na rust na een 5-5 tussenstand de korf niet meer te vinden.
Flamingo’s slaagde hier wel tweemaal
in, met als resultaat een 7-5 overwinning voor de gasten uit Mariahout.

Tekst: SV Oxalis

BEKRO Horst

Voor de dames van volleybalclub Hovoc stonden afgelopen weekeinde de nationale bekerwedstrijden in Woerden op het programma. De eerste wedstrijd, tegen eerstedivisionist Halley DS1,
ging met 3-0 verloren. De wedstrijd om des keizers baard tegen
Quadrant Bouw VTC Woerden eindigde in een 2-1 overwinning
voor de Horster dames.
In de eerste set tegen Halley uit
Wehl haalde Hovoc een achterstand
van tien punten in. Toch bleek dit
niet voldoende om de set te redden: 25-16. De tweede set ging
lange tijd gelijk op, maar uiteindelijk trok Halley met 25-21 toch aan
het langste eind. De derde set kende
dezelfde eindstand, met als gevolg
een 3-0 nederlaag en een einde aan
de bekerdroom. De wedstrijd tegen
tweededivisionist Quadrant Bouw
VTC Woerden was voor Hovoc een

mooi meetpunt om te kijken waar
het stond. Door een aantal slordigheden en het scherpe spel van Woerden
wonnen de Woerdense dames de
eerste set met 25-15. In de tweede
set stelde Hovoc orde op zaken.
Het sleepte de set binnen met 25-22.
In de derde set borduurde Hovoc
voort op dit succes: 25-21. Eenmaal
in de winning mood bleek er geen
houden meer aan: ook de vierde set
eindigde in Horster voordeel: 25-19,
met een 3-1 eindstand als gevolg.

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

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

Dompelpompen
in verschillende uitvoeringen.
En alle toebehoren zoals:
■ persslangen ■
■ snelkoppelingen ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Wittenhorst blijft winnen in
beker
Op een regenachtig sportpark Ter Horst zocht Wittenhorst zondag
18 september het kunstgrasveld op voor de derde bekerwedstrijd
tegen het sterke Sparta’25 uit Beek en Donk. De reeds voor de
volgende ronde gekwalificeerde oranjezwarten boekten een eenvoudige 5-0 overwinning.
De wedstrijd begon redelijk gelijk
opgaand, maar naarmate de eerste helft vorderde nam de thuisclub het heft in handen. In de 33e
minuut was het Willem Heijnen die
op de goede plek stond en de 1-0
liet noteren. Pal voor rust kon Joost
van Rensch na een sublieme actie
Giel Beurskens in scoringspositie
zetten. Dit betekende de 2-0. Na de
pauze bleef Wittenhorst het spel
dicteren. Zo af en toe kwamen de
gasten met een counter voor het
Wittenhorst-doel, maar de defensie stond steeds op de juiste plek of

loste dit netjes op. Een eigen doelpunt zorgde ervoor dat Wittenhorst
de derde treffer cadeau kreeg. In het
laatste kwartier besliste Wittenhorst
de partij definitief. Eerst wist Joep
Beurskens, die de bal van Joost van
Rensch op maat kreeg aangereikt,
af te ronden: 4-0. Het slotakkoord
kwam van Tom Spreeuwenberg, die
in de diepte werd aangespeeld door
Willem Heijnen. Spreeuwenberg
wist hier wel raad mee en zo kwam
de eindstand op 5-0.
Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

Eerste lustrumconcert
METalleMAN
De Horster zanggroep METalleMAN geeft zondag 25 september om
14.30 uur een jubileumconcert in ‘t Gasthoês in Horst. Dit ter
gelegenheid van het eerste lustrum van het koor.
METalleMAN begon in 2017 en
is inmiddels uitgegroeid tot een
mannen-zanggroep van dertig
personen. Vanaf de oprichting
staat het koor onder leiding van
Oksana Bos-Baljva. Het vijfjarig
bestaansjubileum wordt gevierd

De Reulsberger Muzikanten verzorgen zaterdag 24 september de
muzikale omlijsting van de Sjemspeule. Hun optreden in de
Norbertuswijk in Horst begint om 18.00 uur en eindigt om 21.00 uur.
De Reulsberger Muzikanten hebben een veelzijdig repertoire, dat
behalve uit polka-, wals- en bigbandnummers ook bestaat uit evergreens. Naast blaasinstrumenten

Last van
ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

Gratis voorlichting

29 september
18.30 - 20.00 uur

25 oktober
18.30 - 20.00 uur
Scan de
QR code

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

met een afwisselend concert.
Deelnemers zijn het jeugdorkest
van de Koninklijke Harmonie van
Horst, het Meuleveld Kinderkoor
en 2Dames1Piano. Speciale gast
is Martin Hurkens, winnaar van
Holland’s Got Talent.

Optreden Reulsberger
Muzikanten in Norbertuswijk

bespeelt het orkest verder instrumenten als accordeon en keyboard.
Zang en show, aangevuld met sketches en attributen, zijn eveneens
onderdeel van hun optreden.

13

www.bekro.nl

Hovoc Dames 1 uitgeschakeld
in beker

2209 \ sport

CLT bestaat 25 jaar!
Iedereen is uitgenodigd voor onze
open dag op 1 oktober 2022
Van 11.00 – 15.00 uur
Kom een kijkje nemen in ons machinepark!

ce

Team CLT Metal Servi

Locatie: Handelstraat 7, 5961 PV, Horst
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Jongeren in gesprek over rouw en verlies

Fruitdag in De Locht

Stichting Mijn Masker Af verzorgt woensdagavond 28 september de
presentatie ‘Leven met verlies’ in de Bibliotheek Horst. De presentatie is
onderdeel van de programmalijn Rauwe Dagen, waarmee BiblioNu
aandacht vraagt voor rouw en verlies in de breedste zin van het woord.

Museum De Locht in Melderslo houdt zondag 25 september een fruitdag. In het museum worden oude en nieuwe appelrassen gepresenteerd.

Onder begeleiding van rouwtherapeute
Gertie Mooren uit Meerlo gaat een aantal jongeren met elkaar in gesprek over
persoonlijke ervaringen met rouw en
verlies. Zo stimuleren zij andere jongeren om ook hun verhaal te delen met
de bedoeling het taboe van ‘verlies’
te doorbreken. De praktijk wijst uit dat
het jongeren helpt met elkaar te praten
over heftige gebeurtenissen die een
grote impact hebben op hun leven.

Dit kan tijdens een een-op-eengesprek,
maar in dit geval dus ook voor publiek.
Tijdens de presentatie komen allerlei
thema’s aan bod die spelen bij rouw en
verlies. Welke functie heeft het masker
dat wordt opgezet? Waarom bestaat de
angst om nog meer te verliezen? Welke
rol speelt de omgeving: ouders of verzorgers, school en vrienden? De presentatie gaat ook over hoe mensen in
de omgeving van jongeren helpend

waren, of juist niet. School en vrienden
zorgen natuurlijk voor afleiding, maar
jongeren zijn vooral op zoek naar aandacht en begrip. Ook na langere tijd.
De presentatie vindt plaats in de
Bibliotheek Horst en duurt van 19.00 tot
21.00 uur. Er is gratis toegang, maar
aanmelden via biblionu.nl/activiteiten
is gewenst.

Leden van wijnmakersgilde
Dionysus vertellen hoe je zelf fruitwijn kunt maken. In de stroopmakerij is een demonstratie stroop
koken. Kinderen kunnen appels en

peren van gips schilderen. Popkoor
Inspiration zorgt deze dag voor de
muzikale omlijsting.
De Locht is zondag geopend van
10.00 tot 17.00 uur.
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Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een Horster Cadeaubon Asteblif t.w.v. € 25,- beschikbaar
gesteld door Intermakelaars in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr.
en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 25 september 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 29 september 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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Horizontaal 1. Vrucht. Pezig. Kerstbrood. Turntoestel 2. Oppervlaktemaat. Landbouwwerktuig. Deel van trap.
Liefhebber. Siersteen 3. Kledingstuk. Zuster. Indisch kledingstuk. Olienoot. Draagband. Koorhemd 4. Lengtemaat.
Middagslaapje. Betrekking. Nakomeling. Eiergerecht. Strafwerktuig 5. Van andere mening. leder. Watergeest. Veer.
Schreeuwend 6. Bijwoord. Godsdienst. Tepel. Getal. Oogafwijking 7. Kijkers. Wijnsoort. Voordat. Populair.
Opspringend vochtdeeltje 8. Napijn. Gewichtje. Vechtsport. Sorbet. Telegraaf restant 9. Wintervoertuig. Taille.
Afvoermiddel. Damp. Italiaanse rivier 10. Oude maat. Complot. Tegenstand. Ordeband. Liefkozen 11. Pit.
Nagenoeg. Verkoping. Alvorens. Uitroep 12. Trekvis net. Staatsiekleed. Sportoverhemd. Reisdeken.
Vogeleigenschap 13. Meelsoort. Stand. Houten stok. Zeehond. Uit naam van 14. Werkplaats. Grote opgang. Zozo.
Romeins keizer. Orgelregister. Heilige 15. Rijstdrank. Weinig vet bevattend. Dierenwereld. Slot. Technische titel.
Militaire bond 16. Belgische zanger. Vuurwapen. Gekookt sap. Rangtelwoord. Ontkenning 17. Houtsoort. Vuur.
Sterk gekruid. Kolenwagen.

aanstaande
zondag
koopzondag
Shop p
z Ndag

Verticaal 1. Stoer gedrag. Kloosterlinge. Wijnsoort. Smet 2. Om het genoemde. Tamelijk. Onderwijzer. Lidwoord
3. Soort verhuur. Vertakte horens. Elastisch 4. Vrije keus. In elkaar. Halfgodin. Militaire school 5. Soort hout.
Zandspiering. Verlegen. Vrij op naam 6. Bars.V leeshouwerij. Langer gemaakt 7. Gebaar. Ten bedrage van. Koor.
Priestermutsje. Drietenige luiaard 8. Vlak. Vogel. Staatsiekleding. Vreemde 9. Zo meteen. Kerkgebruik. Dichterbij.
Reeds 10. Best. Bamboebeer. Ontspanningsbezigheid. Moderne bedrijfsadministratie 11. Boom. Boksterm.
Overschot. Kortom 12. Uitgave. Noot. Kletskous. Reptiel 13. Interest. Op geen enkele plaats. Indische groente
14. Zuidvrucht. Soort onderwijs. En dergelijke. Vezelplant 15. Niet erg breed. Vrachtgeld. Bouwval. Engels bier
16. Ruitertje. Klankbekken. Kunstenaar. Handvat 17. Oude Testament. Wielerwedstrijd. Koude lekkernij. Gezicht
18. Grondsoort. Klef. Aard hoogte. Opdracht 19. Rijksuniversiteit. Oplosmiddel. Verdroogd. Inhoudsmaat. Kunstwerk
20. Onderscheiden lid. Reukloos gas. Gave 21. Heks. Verharde huid. Vioolbouwer. Wereld 22. Graafwerktuig.
Bloeiwijze. Naaigerei. Paardenhaar 23. Scheepstouw. Klein goed. Rendier 24. Onder andere. Soort muts. Naast.
Plek 25. Vloerbedekking. Gedroogd gras. Zelfkant. Flink.
De oplossing van de puzzel in de Hallo van 15 september 2022 was:

www.horst-centrum.nl

Koopzondag 2021_Hallo advertentie.indd 1

En de winnaar is: Trees Christiaans-Kersten uit Grubbenvorst.
Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door Expert Horst!
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2209 \ service
Religie

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

Broekhuizen

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

Zondag 25 september

11.00

Griendtsveen

Zondag 25 september

11.00

Grubbenvorst

Zaterdag 24 september

Huisartsenpost

19.00

Hegelsom

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Zondag 25 september

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

Horst

Zaterdag 24 september
Zondag 25 september
Maandag 26 september
Dinsdag 27 september
+ aanbidding
Woensdag 28 september
Donderdag 29 september
Vrijdag 30 september

18.00
11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

Zaterdag 24 september

Gebiedsteams

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

19.15

Meerlo

Donderdag 29 september
- Biddende moeders

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

09.00
09.30

Sevenum

World Cleanup Day in Sevenum

Tandarts

Spoedgevallendienst

Zondag 25 september
- Uitstellling Allerheiligste
Maandag 26 september
Dinsdag 27 september
Donderdag 29 september
Vrijdag 30 september

09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

Zondag 25 september
Dinsdag 27 september

Woensdag 28 september

Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
077 398 28 71

26 t/m 29 september
Tand ID Meerlo
Raadhuisplein 24, Meerlo
0478 69 24 65

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

19.00

De Schuilplaats

kerkdienst

World Cleanup Day mocht zaterdag 17 september in Sevenum op grote aandacht rekenen. Daarnaast
zamelden leerlingen van de Sevenumse scholen in de week voorafgaand aan de schoonmaakdag een
enorme hoeveelheid flessen in. Ze maakten posters en vroegen familie en buren spontaan om flessen.

23 t/m 25 september

09.00
19.00

Tienray

zondag

Apotheek Maasdorpen

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.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Dorp weer zwerfafvalvrij

Mooimakers maken Meerlo
schoon
Meerlo stond zaterdag 17 september in het teken van de landelijke
opschoondag. Gewapend met plastic zakken en grijpstokken trok
een tiental vrijwilligers erop uit om het dorp en de buitengebieden
zwerfafvalvrij te maken.
Coördinator Jan Poels van de actie
‘Meerlo schoon, heel gewoon’ kijkt
tevreden terug. “Je hoopt na zo’n
actie dat het zo blijft, de realiteit
is helaas anders”, geeft hij aan.
“Nog veel te vaak gooien mensen
achteloos flessen, blikjes, sigarettenpakjes, hondenpoep(zakjes) en
ander spul in de berm. Een landelijke actiedag drukt iedereen met de

neus op de feiten.” Doordat Meerlo
momenteel omstreeks vijftien zappers (zwerfafvalprikkers) telt, werd
ditmaal in vergelijking met vorig
jaar de helft minder zwerfafval verzameld. De opbrengst bedroeg nu
behalve elf vuilniszakken vol afval
ook enkele nieuwe zappers die
regelmatig een bepaald gebied willen schoonhouden.

Tweede editie Witte Dame
Festival
Het in een middeleeuws dorp omgetoverde centrum van Grubbenvorst
vormt vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober het decor voor de tweede editie
van het Witte Dame Festival. Bezoekers kunnen er genieten van tientallen theaterstukken, acts en optredens, waarin circa vierhonderd
Grubbenvorstenaren een rol hebben.
De legende is het verhaal van de Witte
Dame die na een dramatische liefdesaffaire nog steeds ronddoolt bij ruïne het
Gebroken Slot, gelegen op een heuvel
aan de Maas. Haar gewezen minnaar
heeft voor zijn sterven de vloek over
haar uitgesproken en sindsdien spookt
het regelmatig bij het Gebroken Slot.
De legende wordt tijdens de festivaldagen verschillende keren gespeeld in
de vorm van een rockopera. Op andere
podia en plekken treden theatergezelschappen, dans- en muziekgroepen
op in de sfeer van de middeleeuwen
met een knipoog naar de legende.

De bewoners van het festivalgebied kleden tuinen en huizen middeleeuws aan
en figureren in het straatbeeld.
Het festivalgebied gaat vrijdag 21 oktober om 18.00 uur open. Een dag later
begint de tweede festivaldag om
15.00 uur met de intocht van alle deelnemers. Beide dagen is er een doorlopend programma dat bezoekers digitaal
en met een programmaboekje kunnen
raadplegen. Bezoekers kunnen bovendien deelnemen aan diverse activiteiten
en rondstruinen door het garnizoenskampement. Kaarten zijn verkrijgbaar
via www.wittedamefestival.nl

Keramiek (en meer) in de
struiken

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!

Ine en Ed Knops organiseren op zaterdag 24 en zondag 25 september van
11.00 tot 17.00 uur rondom hun huis aan de Ulfterhoek 25A in Sevenum
een weekend vol afwisseling. Creativiteit, natuur, ecologie, muziek en
een vleugje theater worden met elkaar verbonden.
Tussen de bomen en struiken worden
keramische werken gepresenteerd.
Ook zijn er deelnemers actief bezig
met wol, vilt, leer, been en het gieten
van metalen. Op verschillende plekken kunnen bezoekers ook meedoen.
Twee muziekgroepen en een butler

zorgen voor extra sfeer. Extra aandacht is er voor de natuur. Bezoekers
kunnen een vijftal natuurfanaten ter
plekke aanspreken over vogels, korstmossen, insecten, water, bevers en
krijgen op deze manier een excursie
op maat.

Gouden speld voor schaker
Herm Clevis
Herm Clevis, lid van Schaakvereniging Horst ‘76, is door de Koninklijke
Nederlandse Schaak Bond onderscheiden met de gouden bondsspeld.
Dit vanwege het vijftigjarig bondslidmaatschap van de Lottumer.

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

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

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

HALLO 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

De jubilaris werd gehuldigd tijdens
een reünie van schaakclub De Witte
Dame in Grubbenvorst. Deze vereniging zag het leven na de WK-match
Fischer-Spassky in 1972 en bestond
omstreeks veertig jaar. Al die jaren was
Clevis lid van De Witte Dame. Hij was
tevens jarenlang bestuurslid en werd
benoemd tot erelid. Clevis behaalde
negen maal het clubkampioenschap
van De Witte Dame. Nadat de club in
Grubbenvorst ter ziele ging, werd hij
lid van SV Horst ’76, waarvan hij nog

steeds lid is. De reünie van De Witte
Dame was georganiseerd door een
van de oprichters, Frank Clevers.
Onderdeel van de reünie was een
simultaan door schaakmeester Egbert
Clevers. Van de veertien partijen won
hij er tien en verloor er vier. Over
De Witte Dame is een herinneringsboekje verschenen. Tijdens de reünie
werd het eerste exemplaar hiervan
door auteur Frank Clevers aangeboden
aan Hay Elbers, die de eerste vier jaar
van de club voorzitter was.

Hoi

Column

Op herhaling
Zo’n 20 jaar geleden citeerde
Fortuyn ‘de puinhopen van
8 jaar paars’ in de vorm van een
later bekend boekwerk. Het was
een verkiezingsprogramma om
Kok en zijn vriendjes de deur te
wijzen en alles in Den Haag over
te nemen.
Er werd jaren geregeerd door een
niet-ideologische werkwijze van
een coalitie die bestond uit zowel
links, centraal als rechts. Er werd
niet meer achter hun ideeën aangelopen, maar achter de stem van het
volk die via de opkomende media
werd verspreid waar de oppositie
vaak overheen viel. Veilige oplossingen door ruim voor de wegsplitsing het knipperlicht aan te zetten.
Acht jaar lang leek alles op die
manier goed te gaan. Maar onder
het idee van een afgewerkt land
heerste ontevredenheid door opkomende crisissen als de Islam, verzwakking van de collectieve sector,
asieloverschot en extreme vormen
van bureaucratie. Die opkomende
problemen uit 2002 zijn na de dood
van Fortuyn onder het CDA en de
VVD weggenomen. Helaas werd
deze bestuursvorm alleen toegepast in Rutte zijn eerste paar jaren.
Het land is daarna (sinds kabinet
Rutte III) bestuurd met een beleid
waarin we, net zoals Kok deed,
meevaren met de koers vanuit de
kritiek uit de media en die van de
oppositie. Een laffe manier van leidinggeven, zonder eigen idealen
toe te passen die het volk tevreden
houdt.
Nadat de rust terug kwam werd de
coalitie een saai paars clubje zoals
dat van Kok. In die 20 jaar leek
het erop dat we een nieuwe start
tegemoet gingen waar het CDA en
de VVD de koppositie overnamen
van de PVDA na jaren lang regeren.
Twintig jaar later is die strijd afgelopen door de ontevredenheid van de
Nederlanders zoals dat van na acht
jaar Kok. Het ‘Fortuynisme’ was de
enige stroom die deze paarse problemen kon oplossen door extreem
harde oplossingen te bedenken die
haaks stonden op het beleid van de
jaren ervoor. Op die manier komt
de paarse ondergang van 2002 erg
overeen met die van 2022. Rutte is
daarmee aan het eind van zijn
paarse latijn. Vroeg of laat valt het
kabinet en zitten we met de vraag:
Krijgen we een nieuwe Fortuyn of
worden we weer geregeerd door
een paars kabinet?
Tim Arts

