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Burendag
Verschillende straten in Horst aan de Maas vierden zaterdag 24 september Burendag. Zo ook Hof te Berkel in Horst. De wijkraad van Hof te Berkel maakte voor alle buren een leuk en
zeer gevarieerd programma: koffie en thee met vlaai, verschillende oud-Hollandse spelletjes, diverse handwerken en ambachten, de ijskar van Passi en een barbecue. De muzikale
omlijsting werd verzorgd door Charpieter. De wijk won de waardecheque voor het barbecuepakket eerder dit jaar tijdens Rundje um ut Hundje. Hof te Berkel had die dag de meest
sfeervolle straat. Ondanks het wisselvallige weer zijn er ruim honderd buren op bezoek geweest. De organisatie kijkt dan ook terug op een zeer geslaagde Burendag.

Ouderen steeds vaker opgelicht
door nep-bankmedewerkers
De politie in gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas maakt zich zorgen. In de afgelopen maand
zijn er binnen deze twee gemeenten al zeker tien, waarvan drie in de afgelopen week, meldingen binnen
gekomen van oplichting of poging tot oplichting. Het gaat hier om nep-bankmedewerkers die ouderen
proberen op te lichten.
Niet alleen in de gemeenten Horst
aan de Maas en Peel en Maas komt
‘spoofing’ voor. ‘Spoofing’ is een
vorm van fraude waarbij oplichters
bellen vanaf een bestaand tele
foonnummer, bijvoorbeeld van een
bank. Ze doen zich voor als mede
werker om op deze manier men
sen geld afhandig te maken. Via de
telefoon worden persoonlijke gege
vens gevraagd en vervolgens komt
er iemand langs om de bankpas op
te halen. Een woordvoerder van de

politie geeft aan dat deze trend in
heel Limburg voorkomt. “We zien
dat het vooral in Noord-Limburg de
kop opsteekt”, zegt ze. “In Weert is
er bijvoorbeeld de afgelopen weken
twee keer per dag een melding bin
nengekomen.” Ook in Horst aan de
Maas en Peel en Maas neemt het
aantal aangiftes toe. “De oplich
ters weten via de telefoongesprek
ken het vertrouwen te winnen van
de ouderen”, legt de woordvoerder
uit. “Er wordt op ze ingepraat en er

wordt zo’n mate van vertrouwen
gecreëerd, dat ouderen hun adres
geven en vervolgens hun bankpasje
met pincode zo meegeven aan de
fraudeurs. Je moet je voorstellen dat
deze mensen erg overweldigd zijn
door zo’n gesprek. Allereerst wordt
hen gezegd dat ze niet moeten
ophangen, omdat dan zogenaamd
hun bankaccount geblokkeerd wordt
en er dan geen toegang meer is.
Lees verder op pagina 03
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Eigen ontwikkelde fijnstofmeter

Behoud de Parel kijkt terug op drie jaar
meten van luchtkwaliteit
Na deelname aan een project van het RIVM, waarin burgers deelnamen aan het meten van fijnstof,
afkomstig van vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2017/2018, nam Behoud de Parel het initiatief om zelf
een fijnstofmeter te ontwikkelen. Onder de projectnaam MySense werd een betaalbare meetkit ontwikkeld. Inmiddels is de derde generatie meetkit in elkaar gezet, waarbij veel van de aanvankelijke kinderziektes opgelost zijn.
De meetkit is ondertussen op ver
schillende plaatsen ingezet om de
luchtkwaliteit te meten. Inmiddels
is Behoud de Parel ook in gesprek
met de gemeente Horst aan de Maas
om de mogelijkheden te onder
zoeken om in deze gemeente een
meetnetwerk op te zetten met de
MySense-meetkits. Nu het project
zo’n drie jaar loopt, vindt Behoud
de Parel het tijd om terug te kijken,
de stand van zaken te beschrijven
en om vooruit te kijken. ‘Wat nu?’
is dan ook de titel van de notitie
van Behoud de Parel. In het voor
woord wijst Behoud de Parel die
nieuwe ontwikkelaars (‘burgerwe
tenschappers’) op het belang verder
te kijken dan alleen het bouwen
van een meetkit. “Kijk vanaf het
begin naar hoe je de meetkit wilt
en kunt gebruiken en wat je doet
met de verzamelde gegevens (bij
voorbeeld de resultaten van metin
gen voorleggen aan de politiek).
En – minstens zo belangrijk – toe
zien of er daadwerkelijk ook iets
gedaan wordt met de gegevens ter
verbetering van de luchtkwaliteit.
Want daar draait alles om”, aldus

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..

de vereniging. De ervaringen met
de toepassing van de meetkits in
de praktijk hebben volgens Behoud
de Parel geleid tot conclusies die
van belang zijn voor de ontwikke
ling van luchtkwaliteitsmeetkits,
maar ook met betrekking tot de
inzet van de meetkits in de prak
tijk. Zo concludeert de vereniging
dat de metingen met de ‘low-costmeetkits’ op ammoniak, stiksto
foxiden (beiden nog wel beperkt
met de huidige generatie meetkits)
en vooral fijnstof in de praktijk een
redelijk goede indicatie geven met
betrekking tot gezondheidsrisico’s in
de lokale situatie.

Vooralsnog lijkt het
Schone Lucht Akkoord
vooral een dans om de
subsidiepot
De vereniging is van mening dat een
transparant bedrijfsmatig opgezet
kwaliteitsnetwerk haalbaar is, ook
financieel. “Daarbij is samenwerking
met provinciale en lokale overheden,
het RIVM, de GGD en burgers een
voorwaarde om te kunnen slagen”,
aldus de groep. “Meten om te weten
is niet voldoende. Voorafgaande aan
de metingen dienen de analyse van
de metingen, monitoring, het ver

spreiden van de meetresultaten, de
consequenties daarvan voor beleid
en de bronregulering rond grote
bedrijven opgenomen te zijn in een
projectplan dat meerdere jaren loopt
en tussentijds regelmatig aangepast
moet worden, aan de hand van de
praktijk.” Omdat de metingen met
de ‘low-cost-meetkits’ in de buiten
lucht te maken hebben met relatief
lage concentraties gas en fijnstof,
zijn ze niet nauwkeurig genoeg om
gebruikt te worden als hulpmid
del bij milieuhandhaving, geeft de
vereniging aan. “De metingen zijn
indicatief en daarom wel geschikt
voor het krijgen van inzicht in de
lokale luchtkwaliteit en vandaaruit
behulpzaam bij (regionale) beleids
vorming.”
Met betrekking tot het bereiken
van resultaten in het kader van het
Schone Lucht Akkoord, dat door
veel provincies en gemeenten is
ondertekend, concludeert Behoud
de Parel dat de directe kosten die
voortkomen uit het streven naar
schone lucht niet het probleem
vormen, maar de organisatie daar
omheen. “Daar schort het aan.
Vooralsnog lijkt het Schone Lucht
Akkoord vooral een dans om de
subsidiepot. Maar wat is een (ove
rigens in de huidige praktijk ook
nauwelijks haalbaar) akkoord waard
zonder dat daar door overheden
consequenties aan worden verbon
den?”

Lintje voor Lei Cox
uit Hegelsom
De heer Lei Cox uit Hegelsom heeft woensdagavond 21 september
op manege Wieneshof een lintje gekregen uit handen van burgemeester Ryan Palmen. Hij ontving dit lintje vanwege zijn vrijwilligerswerk in met name de paardensector.

De heer Cox was van 1970 tot
2018 als vrijwilliger verbonden
aan Ruiterclub Wittenhorst, onder
meer als secretaris, jurylid dres
suur paarden en pony’s en 34
jaar als bestuurslid. Sinds de heer
Cox in 2013 zijn tuindersbedrijf
beëindigde, is hij bestuurslid van
Stichting Manege Wieneshof en
wekelijks vele uren te vinden bij
de accommodatie, waar hij samen
met een collega zorgt draagt voor
het onderhoud en op orde hou
den van de manege en het bui
tenterrein. Daarnaast was de heer
Cox van 1983 tot 2001 bestuurs
lid van eerst Tuinbouwvereniging

Hegelsom, later de gefuseerde
Tuinbouwdienstencoöperatie Horst
e.o. U.A.
De heer Cox wordt omschreven als
een betrokken en wijs bestuurder.
Trouw en vooral ook heel nuchter
en duidelijk. Hij is daarnaast graag
bereid de handen uit de mouwen
te steken bij het opknappen van
allerlei klusjes.
De heer Lei Cox werd voor boven
genoemde verdiensten benoemd
tot lid in de Orde van OranjeNassau. De onderscheiding werd
uitgereikt door burgemeester Ryan
Palmen tijdens de najaarsledenver
gadering van Ruiterclub Wittenhorst.

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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KUN JE MET GOD SPREKEN?

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Haar moeder antwoordde:
“Het kan, als je het kunt!”

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

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

Er kwamen in een stad eens
een paar koorddansers. Je
weet wel, mensen die over
een touw van de ene kant
naar de andere kant kunnen
lopen. Een moeder en dochter keken ernaar. Toen vroeg
het dochtertje aan haar moeder: “Mama, kan je over dat
touw lopen?”

Dat zouden we ook kunnen
antwoorden op de vraag: Kun
je met God spreken? Het kan
zijn, dat er mensen zijn die dit
lezen en denken: Nou ja, dat
heb ik al zo vaak geprobeerd,
maar ik heb nooit antwoord
gehad. Juist toen het moeilijk was heb ik naar de hemel
geschreeuwd, maar het bleef
stil. Tegen u zou ik willen zeggen: Het kan, als je het kunt!
Ik nodig u uit om een Bijbel te
pakken. De Bijbel is het boek
van God en daaruit kun je leren hoe het moet.

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

Sla de Bijbel maar eens
open bij psalm 28. Daar is
een koning aan het woord.
Zijn naam is David. En David, kan het blijkbaar wel. Hij
zegt: “Tot U roep ik, HEERE,
mijn rots.” En nu denk je: Ok,
roepen gaat nog wel, maar
antwoord krijgen is een ander verhaal. Lees dan maar
verder. In vers 6 zegt hij: “Geloofd zij de HEERE, want Hij
heeft mijn luide smeekbeden
gehoord.” David mag God
loven en prijzen, zijn hart mag
opspringen van vreugde omdat God hem hoorde! Wat is
zijn geheim? Het geheim zit
erin dat je in de stilte wacht
op Gods antwoord. Dat kost
tijd. Dat kost inspanning! Dat
kost uithoudingsvermogen.
Hoe doe je dat? Heel eenvoudig: je bijbel openen, je
hart op Hem richten, in de
stilte vragen naar Hem. Hij zal
je antwoorden!

Als we dit niet doen, dan lijken
we meer op een spookschip.
Dat was een schip waarvan
oude zeemannen zeiden dat
deze op zee voeren zonder
dat je er contact mee kreeg.
Je kon seinen wat je wilde,
maar je kreeg geen contact.
Nou, God seint naar u door
grote en kleine gebeurtenissen in je leven heen. Dat doet
Hij bovenal door Zijn woord,
de Bijbel. De Bijbel is de taal
van God.
In die Bijbel vindt u de
liefde van Jezus. Seint u
al terug?

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL
Hartelijk welkom in onze eredienst,
elke zondag om 10:00 uur.
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Zonnepark Spiesberg wil samenwerken
met De Schatberg
Er zijn nog altijd vergevorderde plannen om in Grashoek een zonnepark te ontwikkelen met circa 36.000
zonnepanelen. Zonnepark Spiesberg moet één van de eerste zonneparken in Nederland worden waar de
opgewekte elektriciteit wordt omgezet in groene waterstof. Nu ligt het plan op tafel om die bijbehorende
waterstofproductie bij De Schatberg te plaatsen, hemelsbreed enkele kilometers bij de Grashoekse
Spiesberg vandaan.
Deze plannen werden woensdag
21 september kenbaar gemaakt tij
dens een bijeenkomst over de ontwik
kelingen van het zonnepark. “Vanaf
het begin hebben we de buurt nauw
betrokken bij onze plannen”, vertelt
Theo Neessen, die zich als voorzit
ter van burgerenergiecoöperatie Peel
Energie inzet voor de realisatie van
het zonnepark. “Tijdens één van die
gesprekken met omwonenden kwam
het voorstel op tafel om te kijken naar
de mogelijkheid om de waterstof
productie elders te situeren. Dat zou
nogal wat vrachtverkeer schelen
dat over een smalle parallelweg in
de buurt van het zonnepark moet.
Een goed idee wat ons betreft, waar
door we naar alternatieve locaties
voor de productie zijn gaan kijken.”

Zwembad
In de zoektocht naar een andere loca
tie voor de waterstofproductie kwam
Peel Energie uit bij recreatiepark
De Schatberg in Sevenum. Ronald
Hoppzak, eigenaar van De Schatberg,
was één van de aanwezigen tijdens
de informatieavond. Als nieuwe
belanghebbende partij vertelde hij
over de voorgenomen samenwer
king. “Zij zijn voornemens om een
nieuw zwembad te gaan bouwen.
De bedoeling is om dat zwembad te
gaan verwarmen met de restwarmte
die vrijkomt bij de waterstofproduc
tie. Dat past in de vergroeningswens
die ze bij De Schatberg hebben”, legt

Theo uit. Een zwembad dat wordt
verwarmd met restwarmte zou wat
dat betreft perfect in het plaatje pas
sen. “Dat zou uniek zijn in Nederland.
Een geweldig initiatief. Een ander
gunstig neveneffect van de water
stofproductie bij De Schatberg is
dat de restwarmte ook kan worden
gebruik voor bijvoorbeeld het ver
warmen van een deel van de vakan
tiehuisjes. We zijn op meerdere
fronten aan het kijken wat we voor
elkaar kunnen betekenen.”

Twee gemeentes
Inmiddels zijn er overeenkomsten
opgesteld die de samenwerking
tussen de belanghebbenden van
Zonnepark Spiesberg en De Schatberg
moeten bekrachtigen. “Gezien het
enthousiasme van alle partijen ver
wachten we dat komende weken
handtekeningen worden gezet”, ver
telt Theo. Ook gemeente Horst aan de
Maas is op de hoogte gebracht van
de plannen. Een principeverzoek is
ingediend. “Nu dit plan leeft, heb
ben we te maken met twee gemeen
tes. Zowel Peel en Maas als Horst aan
de Maas. Met eerstgenoemde waren
we natuurlijk al langer in gesprek en
in Horst aan de Maas hebben we dit
plan nu ook kenbaar gemaakt. Als
zij hun akkoord geven volgt de offi
ciële vergunningaanvraag. Dat zal
waarschijnlijk in de eerste maanden
van 2023 zijn. Het zou mooi zijn als
we het geheel in het komende jaar

kunnen bouwen.” Een samenwer
king tussen burgerenergiecoöpera
tie Peel Energie en hun collega’s van
Reindonk Energie in Horst aan de
Maas ligt ook in de lijn der verwach
ting. “Die gesprekken lopen op het
moment. Dit project vormt een mooie
gelegenheid om een dubbelslag te
maken op meerdere fronten.”

Rechtstreekse aansluiting
Als de locatie van het zonnepark
en de groene waterstofproductie
inderdaad gescheiden worden, dan
betekent dat in de praktijk dat er
hemelsbreed een elektriciteitskabel
in de grond komt te liggen, die voert
van de Spiesberg in Grashoek naar
De Schatberg in Sevenum. “Dat gaat
vrijwel uitsluitend om grond die in
eigendom van ASR is”, zegt Theo.
“We zijn aan het onderzoeken of er
grote bedrijven in een straal van
10 kilometer zijn die rechtstreeks
aangesloten kunnen worden op de
elektriciteit die het zonnepark gaat
opwekken. Dat zou erg gunstig zijn
voor het stroomnet, dat dan niet
extra wordt belast.”

zocht, want er moet aan nogal wat
regels worden voldaan. We zijn druk
bezig met de uitwerking en concreti
sering van deze plannen.”

Tekst: Jelle van Hees

De vrienden van Hof te Berkel gaan stoppen
De Stichting Vrienden van Hof te Berkel gaan aan het einde van dit
jaar stoppen met hun activiteiten. Al langer is het bestuur van de
Stichting Vrienden van Hof te Berkel, met name vanwege natuurlijk
verloop, onvoldoende bezet.
Diverse acties om het bestuur weer voldoende bezet te krijgen
hebben geen resultaat opgeleverd. Daarom is besloten,
na overleg met de vrijwilligers, om aan het einde van
dit kalenderjaar te stoppen met de activiteiten.
Op 31 december van dit jaar zullen de activiteiten beëindigd gaan worden. Hoe de activiteiten
afgebouwd gaan worden zal de komende periode
duidelijk worden. Jammer het is helaas niet anders.

Venrayseweg 38a, 5961 AG Horst • www.vriendenvanhofteberkel.nl

Veiligheid
Tijdens de bijeenkomst op woens
dag 21 september bleek dat er enkele
vraagtekens werden gezet bij de
veiligheid van de waterstofproduc
tie, die per jaar 190.000 kilo op moet
gaan leveren. Zorgen die Theo graag
wegneemt. “Je kunt de veiligheid van

Vervolg voorpagina

Ouderen steeds vaker opgelicht
door nep-bankmedewerkers
Op deze manier kunnen deze mensen
niet even hun kinderen of buren vra
gen of dit wel helemaal klopt. Vaak
hebben zij hun hele leven gespaard
en zijn ze bang dit geld kwijt te
raken, waardoor ze makkelijker te
beïnvloeden zijn.”
Naast de bankpasjes worden er ook
sierraden en telefoons meegenomen
door de oplichters. “Zij vertellen dan,
wanneer ze aan de deur komen om
de bankpas op te halen, dat ouderen
ook beter hun sierraden mee kunnen
geven. Ze benoemen dan dat er een
inbraakgolf plaatsvindt in de omge
ving en dat de sierraden bij de bank
in de kluis kunnen. Mensen trappen
hier ook echt in omdat ze ‘flabbergas
ted’ zijn. Deze oplichters hebben veel
informatie vergaard over de ouderen
en spelen in op hun gemoed en ver
trouwen, hierdoor denken de ouderen
dat dit verhaal klopt.” Hier stopt het
niet, zelfs de telefoon van de oude
ren is niet veilig. “Er zijn voorvallen
bekend waar er wordt gezegd dat de
telefoon ook meegegeven moet wor
den, omdat de bankierapp hersteld
moet worden”, geeft de woordvoer
der aan.

waterstofproductie vergelijken met
die van een tankstation. Dat valt dus
reuze mee. Als de samenwerking met
De Schatberg doorgaat, dan komt de
productie aan de voorzijde van het
recreatiepark, in het begroeide deel.
Al dat soort zaken worden nu onder

Voornamelijk oudere slachtoffers

Wat kunt u doen?

De mensen die ten prooi vallen aan
‘spoofing’ zijn voornamelijk oude
ren. “Dit kan liggen aan het feit dat
ouderen minder vaak social media
gebruiken of überhaupt geen inter
net hebben. Deze mensen kunnen
niet internetbankieren, dus het is
niet mogelijk voor ze om online op
hun rekening te kijken.”
De woordvoerder geeft aan dat het
van groot belang is dat er meer
bekendheid komt over dit verschijn
sel. “Op deze manier krijgen mensen
hoogte van deze vorm van oplich
ting en kan ‘spoofing’ worden tegen
gegaan”, legt zij uit. “Ook is het van
belang dat kinderen en kleinkinderen
hun (groot)ouders erop wijzen dat
een bank nooit belt, geen pasjes op
komt halen en dat er nooit iemand
van de bank aan de deur komt. Deze
drie hoofdzaken moeten onthouden
worden.” Ze geeft aan dat het belang
rijk is om in gesprek te blijven over dit
onderwerp. “Bespreek dit onderwerp
met ouderen binnen onze samenle
ving. Juist deze zijn een gewild doel
wit van deze oplichters. Let een beetje
op jezelf en elkaar.”

U kunt gebeld worden door een num
mer dat hetzelfde is als dat van uw
bank. Via een omweg kunnen oplich
ters het nummer gebruiken. Maar
als u wordt gebeld, weet dan dat de
bank nooit om persoonlijke gegevens
zal vragen. U kunt een aantal din
gen doen als iemand belt. Geef nooit
uw pincode, wachtwoord of andere
persoonlijke gegevens. Noteer het
nummer waardoor u gebeld bent en
geef dit door aan de politie of www.
fraudehelpdesk.nl Zoek contact met
de lokale vestiging van uw bank via
de officiële contactgegevens.
Uw bank zal nooit uw pas komen
ophalen. Als het nodig is, blokkeert
de bank uw pas op afstand en krijgt
u een nieuwe pas. Geef dan ook
nooit uw persoonlijke bankpas aan
iemand anders. Staat er iemand aan
de deur om deze op te halen? Bel dan
direct 112.
Bent u ook slachtoffer geworden van
soortgelijke oplichting? Doe dan aan
gifte. U kunt contact opnemen via
0900 88 44 voor een afspraak.

Slagwerkgroep Koninklijke Harmonie van Horst

Stef Classens
Martin Verdonk
Tijs Hermkens
Dansgroep Mylagro
Presentatie: Rob & Janneke
Jeugdslagwerkgroep
Live combo
En meer...

Zaterdag 8 oktober 2022 | 20:00u
't Gasthoês Horst
Tickets verkrijgbaar op: www.gasthoes.nl
facebook.com/harmonievanhorst

@harmonievanhorst

harmonievanhorst.nl

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

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

HALLO op de 24-uurs Solexrace
De Party Panters, een gemêleerd gezelschap van Melderslose dames, konden na twee jaar eindelijk naar de
24-uurs Solexrace en festival in Heeswijk-Dinther. Daar genoten ze van de cross, de camping en de muziek.
Tussendoor hadden ze zelfs nog eventjes tijd om de HALLO te lezen.

10.000 euro voor onderzoek
multifunctionele accommodatie Meerlo
Vanuit de werkgroep Meerlo bestaat de behoefte aan een multifunctionele accommodatie. De verenigingen in
het dorp missen momenteel namelijk een vaste ruimte voor hun activiteiten. De werkgroep krijgt nu 10.000
euro van de gemeente Horst aan de Maas om de haalbaarheid te onderzoeken van een multifunctionele
accommodatie op de locatie De Speulplats.

Puur genieten tijdens
onze kapelconcerten
Op zondagmiddag in alle rust genieten van mooie muziek.
Dat kan de komende wintermaanden bij De Locht. Na een
lange onderbreking vormt onze kapel weer het podium
voor een divers aanbod, van dialectliedjes tot Engelstalig,
van amateurs tot professionals.
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Pete Morton
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Outline

11

15
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De afgelopen jaren zijn door de werk
groep Meerlo verschillende onder
zoeken gedaan om om de behoefte
van het dorp in kaart te brengen wat
betreft een multifunctionele accom
modatie. Er is echter nooit een defini
tieve keuze voor een locatie gemaakt.
De activiteiten voor het dorp vinden op
dit moment in de verschillende horeca
gelegenheden plaats. Nu een gedeelte
van zaal-restaurant ‘t Brugeind ver
kocht is, vanwege plannen voor de
bouw van appartementen, is er steeds
minder beschikbare ruimte voor de ver
enigingen in het dorp.
De werkgroep heeft al eerder verschil
lende locaties in het dorp onderzocht
voor een dergelijke voorziening. Na
dit onderzoek bleven er drie moge

lijk geschikte locaties over: de kerk,
de sporthal en het muziekgebouw De
Speulplats.
Op de woningbouwlocatie achter de
sporthal wordt momenteel gebouwd.
Door deze ontwikkeling moet de
waterbuffer vergroot worden. Onder
het parkeerterrein aan de voorkant
van de sporthal ligt een bergbezink
bassin. Het verplaatsen hiervan is
erg duur en biedt geen oplossing om
ruimte te vinden. Hierdoor vindt de
gemeente deze locatie niet wense
lijk. De kerk in Meerlo viel af, omdat
er weinig buitenruimte beschikbaar is
en de parkeermogelijkheden beperkt
zijn. Ook de verbouwing van de kerk
zou erg duur zijn.
Voor de locatie De Speulplats zijn geen

ruimtelijke beperkingen naar voren
gekomen. De huidige bestemming is
‘maatschappelijk’, dus een uitbreiding
van de locatie met een multifunctio
nele accommodatie zou passen binnen
het huidige bestemmingsplan.
Over vijf jaar loopt de erfpachtrege
ling van van fanfare Eendracht voor De
Speulplats af. De fanfare heeft al eer
der bij de gemeente aangegeven dat
de locatie in de toekomst een te grote
financiële verantwoordelijkheid wordt
en dat er wellicht een beroep op de
gemeente gedaan zal worden. Als er
een multifunctionele accommodatie
op deze plek komt, dan kan de fanfare
blijven en kunnen andere verenigin
gen uit het dorp daar ook een thuis
plek vinden.

HALLO op reis

jan

Kerstconcert

Dorris van de
Meerendonk and friends

Het Munttrio

12

19

feb

2 dames 1 piano

mrt

Heather

De kapelconcerten vinden plaats op zondagmiddag van
15:00 tot 17:00 uur. De kapel is te bereiken via de zij-ingang
aan de parkeerplaats van het museum en de muziekuitvoeringen staan los van een museumbezoek.
Tickets zijn online te bestellen via
www.delocht.nl/kapelconcerten
Broekhuizerdijk 16d T 077-398 73 20
5962 NM Melderslo info@delocht.nl

HALLO in Vietnam
www.delocht.nl

De HALLO ging weer mee op reis. Henk Derks leest nog snel even de HALLO na zijn bezoek aan het onafhankelijkheids- oftewel herenigingspaleis in Ho Chi Minhstad in Vietnam, terwijl hij wacht op een taxi die hem
naar de luchthaven Tan Son Nhat brengt voor zijn vlucht terug naar Nederland.
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Horst aan de Maas

Stephanie de Jong Sulawesi Indonesië
Niet iedereen die in gemeente Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas
spreekt in de serie ‘Uit… Horst aan de Maas’ met oud-inwoners van deze gemeente die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. Deze keer het verhaal van Stephanie de
Jong (47), geboren in Sevenum, maar inmiddels wonende op het Indonesische eiland Sulawesi.

Dat Stephanie de Jong niet haar
leven lang in Nederland - laat
staan Sevenum - zou blijven,
kwam eigenlijk voor niemand in
haar omgeving uit de lucht vallen.
“Vroeger zeiden mensen al ‘die van
De Jong, die gaat later reizen.’ Mijn
oma dacht zelfs dat ik als missie
zuster de wereld zou gaan verken
nen. Nou, ik had inderdaad een
missie, maar ik ben geen zuster
geworden”, lacht Stephanie. Dat ze
uiteindelijk al op vrij jonge leeftijd
definitief naar Indonesië zou ver
trekken en daar op een berg in de
provincie Zuid-Sulawesi een gezin
zou stichten, had ze zelf ook niet
helemaal verwacht. “Van kinds
af aan had ik al de drang om de
wereld te zien. Waar dat precies
vandaan kwam, weet ik eigenlijk
niet. Mijn vader had wel familie
in het buitenland wonen, maar
niet specifiek in Azië.” Toch had
juist dat continent een bepaalde
aantrekkingskracht op Stephanie.
“Ik las graag. Onder andere het
maandblad van het Wereld Natuur
Fonds. Daar stonden veel verhalen
in over Indonesië. Met prachtige
foto’s van de natuur aldaar.”

Gastgezin
De interesse van Stephanie werd
mede daardoor al op jonge leef
tijd gewekt. Ze greep dan ook de
eerste de beste kans die voorbij
kwam om meer van de wereld te
zien. “Na mijn eindexamens op

de middelbare school wist ik niet wat
voor vervolgopleiding ik wilde volgen.
Daarom gaf ik me op voor een uit
wisselingsproject. Ik belandde op het
eiland Java, dat bij Indonesië hoort”,
vertelt ze. “Dat jaar heeft mijn leven
definitief veranderd.” Stephanie kwam
terecht bij een gastgezin en kon haar
horizon verbreden. “Het was gewel
dig. Dankzij een fantastisch gezin
leerde ik veel over de cultuur en de
gewoontes van het land. Ik kreeg de
kans om veel te reizen en te genieten
van de prachtige natuur.” Na een jaar
keerde Stephanie terug in Nederland,
maar dat voelde niet bepaald als
thuiskomen. “Ik voelde me een
vreemde in eigen land”, blikt ze terug.
“Het liefst wilde ik na de uitwisseling
een studie oppakken in Indonesië,
maar mijn ouders wisten me te over
tuigen om dat toch maar in Nederland
te doen. Achteraf ben ik ze daar erg
dankbaar voor, want een Nederlands
diploma heeft meer waarde dan een
Indonesisch.”

Bali
De studiekeuze viel voor Stephanie
op de richting Culturele en
Maatschappelijke Vorming in
Eindhoven. “In die tijd gaf ik ook
Nederlandse les aan buitenlanders in
Nederland”, vervolgt Stephanie. “Zo
bleef ik in contact met andere cultu
ren.” Na het afronden van haar stu
die stond het voor Stephanie vast
dat ze terug zou keren naar het land
dat haar hart wist te veroveren. “Een

reisorganisatie op het toeristische Bali
zocht reisbegeleiders. Ik werd direct
aangenomen.” Op het eiland, dat ten
opzichte van Sulawesi iets zuidelijker
is gelegen, vond ze al snel haar draai.
“Het plan was om twee seizoenen als
reisbegeleidster te werken en daarna
verder te reizen, maar dat liep anders”,
vertelt ze lachend. Uiteindelijk werkte
ze acht seizoenen als reisbegeleidster
op Bali, waardoor ze reizen en geld
verdienen kon combineren. In die peri
ode kwam Stephanie ieder jaar een
paar maanden terug naar Nederland,
waar ze onder andere werkte bij de
bakkerij in Sevenum, een restaurant in
Horst en distributiecentra in de buurt
van haar geboorteplaats. “Daarna ging
ik bepakt en bezakt weer terug naar

Indonesië. Met koffers vol nieuwe
kleding en spulletjes voor het huis
houden.”

Cultuurshock
Tijdens haar jaren als reisbegeleid
ster op Bali leerde Stephanie haar man
kennen. “Hij kwam als chauffeur van
een reisorganisatie iedere maand een
aantal dagen op Bali met een bus vol
toeristen. De mensen hier zeggen dat
we voor elkaar bestemd zijn. Ik ant
woord dan dat ik ben gevangen door
de magie van hier.” Stephanie doelt
daarmee op de typische cultuur in de
contreien waar ze woont. Magie en
de dodencultuur worden er bijzonder
serieus genomen. “Toen mijn schoon
moeder overleed, lag ze drie maan
den in ons huis opgebaard. Dat is hier
de normaalste zaak van de wereld.
Inmiddels is het voor mij ook heel
gewoon.” Het zijn slechts enkele van
de vele cultuurverschillen met haar
land van herkomst. “In het huis waar
we nog altijd wonen, leefden we de
eerste twee jaar met meer dan dertig
mensen. Met mijn hele schoonfamilie
onder één dak. Dat was op zijn zachtst
gezegd eventjes wennen. Net als het
regelmatig uitvallen van de elektri
citeit en het ontbreken van warm
water”, blikt ze terug. “Ook het altijd
maar eten van rijst en de vele ceremo
nieën voor van alles en nog wat, doen
je beseffen dat je in een heel andere
cultuur leeft.” Inmiddels eet Stephanie
ieder ochtend weer vertrouwd boter
hammen en hoeft ze haar huis niet
langer te delen. “Eén voor één bouw
den de familieleden van mijn man hun
eigen huisje en vertrokken ze uit de
familiewoning. Sinds de geboorte van
onze zoon in 2004 wonen we met ons
eigen gezin in dit huis op de heuvel”.

Oost-Indisch doof
Inmiddels zijn ze met z’n vieren, want
enkele jaren later volgde er ook een
dochtertje. “Ze spreken beide geen
Nederlands. We hebben het gepro
beerd en onze zoon groeide op met
Nijntje en Jip en Janneke. Op een
gegeven moment bleef ik aan het
vertalen en werd ik er zelf gek van.
Beide kinderen spreken wel vloeiend
Engels.” Ze verstaan de taal van hun
moeder nog wel altijd. “Als ik vraag
of ze een snoepje of stukje appeltaart
willen, dan weten ze opeens precies
wat ik zeg. Ze zijn Oost-Indisch doof.
Die uitdrukking klopt volledig”, lacht

ze. Dat ze vloeiend Engels spreken,
heeft alles te maken met het beroep
van Stephanie. “Ik geef Engelse les.
Eerst was ik leerkracht op de middel
bare school, maar sinds een paar jaar
geef ik jongeren thuis les. Het is niet
alleen bezig zijn met Engelse taal wat
ik zo leuk vind, maar het is ook fijn
om de leerlingen iets mee te geven
wat betreft hun algemene ontwikke
ling, topografie en het leven in andere
werelddelen. De wereld een beetje
kleiner maken en discussiëren over
de cultuurverschillen. Dat maakt het
voor mij zo mooi”, vertelt Stephanie
vol passie.

Smeerworst
De zoon van Stephanie begint binnen
kort aan zijn studie, ver weg van zijn
vertrouwde omgeving. “Ik hoop dat hij
zich daardoor wat meer weet te ont
plooien en kansen voor zichzelf kan
creëren. Dat is niet altijd vanzelfspre
kend in Indonesië. Vooral voor iemand
uit een niet-volledig Indonesisch
gezin kan dat lastig zijn”, verklaart
ze. Ook op dat vlak zijn de verschil
len groot met Nederland, waar ze al
zes jaar niet meer komt. “De laatste
keer was vanwege het overlijden van
mijn ouders. Het is simpelweg te duur
geworden. De coronaperiode was ook
zwaar voor ons. Wat betreft sociale
zekerheid is het hier stukken minder
geregeld dan in Nederland.” Toch mist
Stephanie haar geboortegrond regel
matig. “Vooral mijn familie. Zeker als
er een overlijdensgeval is, of rond
feestdagen als Kerstmis. En natuur
lijk het typische eten: stroopwafels,
vers brood met kaas en smeerworst
van Unox. Als er Nederlanders deze
kant op komen, vraag ik ze altijd om
iets mee te nemen. Mijn zus stuurt
ook regelmatig wat pizzakruiden of
oregano op, want ik kan niet zon
der een pizza op z’n tijd”, lacht ze.
Hoewel ze Nederland regelmatig mist,
zijn er geen plannen om op termijn
terug te keren. “Het is een voldongen
feit dat ik de rest van mijn leven in
Indonesië slijt. Als ik terug zou keren
naar Nederland, dan zou ik mijn man
en kinderen hier achter moeten laten.
Zij krijgen geen vergunning om in
Nederland te wonen. Dus nee, dat zit
er echt niet in”, besluit Stephanie.

Tekst: Jelle van Hees

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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0478-515221
Briensveld.nl

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

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

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van onze geliefde klant en vriendin

Paulien Houben
Ze was voor velen van ons een gewaardeerde
vaste klant, waar wij een speciale band mee hadden.
Ons medeleven gaat uit naar de
familie en vrienden van Paulien
Medewerkers en oud medewerkers
van Albert Heijn Horst
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Weer in Peel en Maas

Regenzones
Lagedrukgebieden met regenzones hebben hun weg weer gevonden naar ons land. Deze week kunnen
we dat aan den lijven ondervinden en ook voor komend weekend staat er nog het één en ander op het
programma. Zo lijkt er zaterdagochtend of in de vroege middag een duidelijke sneltrekkende buienlijn
te gaan passeren. Deze kan gepaard gaan met stortregen, zware windstoten rond 75 kilometer per uur
en ook wat onweer. De buienlijn trekt snel over, maar kan niettemin toch wat overlast veroorzaken.
Zon is er op de zaterdag weinig en daarbij wordt het maximaal een graad of 15 met een stevige wind uit
het westen. Op zondag breekt de zon wel af en toe door, maar kan er ook weer een lijn met buien
passeren waarbij het tevens kan onweren. De omslag na een kurkdroge zomer is enorm en inmiddels
hebben we misschien al meer neerslag gehad dan tijdens de hele zomer. Begin volgende week gaat er
zich een krachtig hogedrukgebied opbouwen vanuit Frankrijk en deze biedt tegenwicht aan het
onstuimige weer. Het wordt dan rustig herfstweer met in de ochtend kans op mist. De warme lucht lijkt
echter net buiten bereik te blijven. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Nieuw hufterproof bankje in Tienray
In Tienray werd begin juni een bankje vernield na afloop van het festival Gaellus Open Air. Het bankje is
hier drie jaar geleden samen met een kunstwerk geplaatst vanuit een initiatief van stichting Naoberzorg
KanZ en leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Naar aanleiding van het artikel hierover in de
HALLO heeft iemand uit Tienray zich gemeld bij NaoberzorgPunt KanZ om belangeloos een nieuw bankje
te willen maken, maar dan van staal, hufterproof dus. Het nieuwe bankje is vrijdag 16 september officieel
in gebruik genomen. Dit werd gedaan met een aantal Tienrayse jongeren, Demi Thomassen en Niels van
Veen, die dit gebeuren muzikaal omlijstten, en horeca Eten en Zo, die hieraan ook een bijdrage leverde.
Ook de maker van het bankje en de maker van het kunstwerk waren aanwezig bij deze gelegenheid.
NaoberzorgPunt KanZ is heel blij dat dit plekje van rust en bezinning weer compleet is. “Zo heeft iets
vervelends toch weer iets goeds”, geeft een woordvoerder van de stichting aan.
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Gevallen man
van spoor
gered door
heldhaftige
omstanders
Een man is dinsdagmiddag
27 september van het spoor
gered bij station HorstSevenum. De onwel geworden man viel en werd door
oplettende omstanders direct
van het spoor getrokken.
Tijdens het oversteken van het
spoor via de voetgangersover
weg, bleek de man gevallen te
zijn. Omdat hij onwel was, kon hij
niet zelfstandig opstaan. Alerte
omstanders kwamen onmiddel
lijk in actie en trokken de man
van het spoor. Daarna verzorgden
omstanders de man tot de hulp
diensten ter plaatse waren.
De man werd nagekeken door
ambulancepersoneel, maar
hoefde uiteindelijk niet vervoerd
te worden naar het ziekenhuis.

Dronken
bestuurder
beschadigt
meerdere auto’s
in Broekhuizen
vorst
Een bestuurder die onder
invloed was van alcohol en
drugs is in de nacht van
zondag 25 op maandag
26 september aangehouden.
De man beschadigde zes
auto’s in het dorp.
Het voorval gebeurde rond
01.30 uur bij Op de Kamp in
Broekhuizenvorst. Het ging
hier om een 36-jarige man uit
Venray. Hij werd aangehouden
en zijn rijbewijs is ingevorderd.

Schilder bied zich aan voor
al uw Schilder , Tex , en
Behangwerkzaamheden
bel voor vrijblijvende prijsopgave met
06 29 33 66 85

Ons bereikte het droevige bericht
dat ons trouw lid

Bert Mulders
is overleden.
Wij wensen Els, Susanne en Patrick, Manuela en
William, kleinkinderen en verdere familie veel
sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.
Vogelvereniging “Ons Genoegen” Horst

uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

www.yogacentrumlespoir.nl
Yoga & Parkinson, vrijdag 9.30 uur
Tel. 06 83 03 25 76/
yogavooriedereen@live.nl

www.yogacentrumlespoir.nl
STOELYOGA vrijdag 10.45 uur
Bel 06 83 03 25 76/
yogavooriedereen@live.nl

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

Light4Food uit Melderslo is op zoek
naar een part-time medewerk(st)
er voor Administratie & Front Office.
Voor uitgebreide omschrijving:
www.light4food.com

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30
optidee.nl/peggy-wismans
fb: Opti-Duur

Doe mee: Walking Bootcamp in Horst
op woensdagavond. Laat je uitdagen!
www.ageia.nl/info@ageia.nl.

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
Poetshulp gezocht bij gezin (Horst),
donderdag 1x/wk, 4u (tussen 9-17u),
15e/uur. Contact: 06 55 37 32 60
OPEN HUIS Zondag 2 Okt 11.0016.00 en Maandag 3 Okt 19.0021.00 Div presentaties workshops
Bloemschikken, keramiek Draaien,
Handvormen en Mozaïeken
Lies Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel 077 464 13 80
www.yogacentrumlespoir.nl
HATHAYOGA Dinsdag 9.30 /
Woe 19.00 u. YOGA LIGHT Zaterdag
9.30 u. Bel: 06 83 03 25 76/
yogavooriedereen@live.nl”
Gezocht poetshulp in Lottum voor
2 gezinnen (buren). 8 uur per 2 weken
of 4 uur per week. 06 30 02 55 51
Nek- of schouderklachten? Janssen
Sportmassage Horst 06 46 21 61 39
info@janssen-sportmassagehorst.nl
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Business Process Analytics

Peter Heijnen uit Horst starter van het
derde kwartaal
Peter Heijnen uit Horst is met
Business Process Analytics
starter van het derde kwartaal
geworden. De twee andere genomineerden waren Rein Gijzen uit
Melderslo met zijn bedrijf De
SpanningsMan en Kirsten
Coenders met haar bedrijf
Dierenzorg aan huis uit Venray.
De jury stond voor een moeilijke
opgave. Uiteindelijk werd Peter
Heijnen uitgeroepen tot starter van
het derde kwartaal van 2022. Zijn
bedrijf Business Process Analytics
is gespecialiseerd in het verbeteren
van bedrijfsprocessen door middel
van digitalisering, automatisering en
rapportages.
Uniek product Business Process
Analytics helpt bij het brengen van
rust in de organisatie door digitalise
ring. Daarmee bespaart een bedrijf
geld. Peter Heijnen bewerkstelligt
dat door middel van business plan
ning, analyses, rapportages en pro
cesverbetering.
Peter Heijnen is een gedreven ana
lyticus die graag bezig is met getal
len en analyses. Databases (SQL),
Excel, BI rapportages en vele andere

Binnenkijken bij...

Column

Gouden
weken

tools hebben geen verrassingen
meer voor hem, gecombineerd met
een goed inzicht en scherpe ana
lyse in bedrijfsprocessen kan Peter
Heijnen helpen om bedrijfsproces
sen te optimaliseren. De jury heeft
deze gedreven, innovatieve, onder
nemer uitgeroepen tot starter van
het derde kwartaal van 2022. Hij
maakt hiermee ook kans op de titel

Starter van het jaar, die ieder jaar
gekozen wordt uit alle winnende
starters van het kwartaal.

TK: Ook meedoen?
Met de verkiezing van de star
ter van het kwartaal willen de
gemeenten Venray en Horst aan de
Maas, Rabobank Noord-Limburg,
de Horster ondernemersvereniging

O-twee en het Venrays Ondernemers
Platform, startende ondernemers
een steuntje in de rug geven. Bent
u onlangs een onderneming gestart
en wilt u meedoen aan deze verkie
zing? Kijk dan op www.venray.nl/
ondernemers. Aanmelden voor de
verkiezing van de Starter van het
vierde kwartaal 2022 kan tot uiterlijk
23 november.

Han Geurts nieuwe organisator HILTHO Horst
De organisatie van HILTHO is terug in Horst. Oud-wethouder Han Geurts gaat de HILTHO organiseren en
daarmee komt de organisatie na 28 jaar terug in Horster handen.
Han Geurts kan niet wachten om
met de organisatie te beginnen.
“Als kind ging ik met mijn ouders al

naar de HILTHO en tijdens de laatste
twee edities was ik betrokken bij de
organisatie van een van de thema-

pleinen op de beurs. Ik ben er trots
op dat ik nu de totale organisatie ter
hand mag nemen”, aldus Geurts.

De HILTHO gaat plaatsvinden van
vrijdag 6 tot en met woensdag 11
oktober 2023. Kijk voor meer infor
matie op www.hiltho.nl

Oh, zit dat zo!

Letsel door een ongeval op het werk
Werkgevers zĳn in Nederland verplicht om ervoor te zorgen dat de werkplekken van hun werknemers en
de materialen waarmee zĳ werken zodanig ingericht zĳn dat zoveel mogelĳk voorkomen wordt dat de
werknemer in de uitoefening van zĳn werk schade lĳdt. Zo nodig moet de werkgever maatregelen treffen
en aanwĳzingen geven.
Juist daarom is het zo belangrijk dat
een werkgever je aan die gevaren
(en hoe je daarmee om moet gaan)
blijft herinneren. Je werkgever moet
er ook op toezien dat de gegeven
veiligheidsinstructies worden nageleefd.

De ene baan kent natuurlijk meer
risico’s dan de andere baan.
Tegelijkertijd zit een ongeluk in
een klein hoekje. Je bent je misschien niet altijd meer bewust
van de gevaren van handelingen
die je dagelijks op je werk doet.

Maar wat als je toch slachtoffer
bent geworden van een bedrijfsongeval? In beginsel is de werkgever dan aansprakelijk voor de
schadelijke gevolgen, tenzij hij kan
aantonen dat hij al die maatregelen heeft genomen en instructies
heeft gegeven die hij redelijkerwijs
had moeten geven. Kan de werkgever dit niet aantonen? Dan zal je
schade vergoed moeten worden.
Dat is alleen anders wanneer jou als
werknemer opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten.
Daarvan is slechts zelden sprake.

De angst die werknemers hebben om hun werkgever aansprakelijk te stellen voor de gevolgen
van een bedrijfsongeval, blijkt vaak
onterecht. De meeste werkgevers
zijn namelijk goed verzekerd voor
de gevolgen van bedrijfsongevallen. In de meeste gevallen draait
de werkgever daarom niet op voor
jouw schade, maar wordt deze vergoed door de verzekeraar van je
werkgever.
Natuurlijk zorgen wij er als advocaten ook voor dat de verstandhouding tussen de werknemer en
de werkgever goed blijft, want het
doel van beide partijen is natuurlijk dat de werknemer weer zo
goed als mogelijk in zijn of haar
oude werk terugkeert. Lukt dat niet,
dan is goed overleg met de werkgever over passend ander werk heel

belangrijk. De letselschadeadvocaat
heeft vaak een belangrijke rol in
dat traject.
Aarzel dus niet om bij vragen over
een bedrijfsongeval eens vrijblijvend en kosteloos contact met ons
op te nemen.
Door: Lisa Verhagen,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 86 | www.putt.nl
verhagen@putt.nl

Op zoek naar veiligheid, verdeelt een mens de wereld al
gauw graag in twee kampen:
wij en zij. Daarbij zijn ‘wij’
natuurlijk de goeien en ‘zij’ die
anderen, zo niet de slechteriken. Het gebeurt overal waar je
mensen voor een poos bij elkaar
zet: groepsvorming.
Aan het begin van het school
jaar spelen er allerlei processen.
Leerlingen hebben nieuwe leraren,
nieuwe klasgenoten, soms zelfs
een heel nieuwe school en alles
moet zich opnieuw gaan voegen.
Een goed klasklimaat, waarin elk
kind zich veilig voelt, ontstaat niet
vanzelf en je regelt het ook niet
snel even met één druk op de
knop. Niet voor niets heten de eer
ste zes weken van het schooljaar in
onderwijsland: de gouden weken.
Dan is invloed van de leraar op de
klas het grootst. Leerlingen zoe
ken hun rol nog. Het is nog niet
bepaald wie leiders en volgers
zijn in de nieuwe samenstelling.
Voor de leerkracht is het observe
ren geblazen en bewust aandacht
geven aan groepsvorming. Samen
met je team werk je daaraan vanaf
het prille begin.
Op het voortgezet onderwijs zit
ten leerlingen volop in de puber
teit. In die fase worden ouders
tijdelijk even bijzaak en geeft de
‘peergroup’ richting aan gedrag.
Sommige kids staan hun manne
tje en hebben al een sterk ontwik
kelde eigen identiteit. Anderen
laten zich nog graag meeslepen
en doen onder groepsdruk soms
dingen die dwars tegen hun natuur
ingaan.
In die gouden weken valt ook de
Week Tegen Pesten. Dat is vast
geen toeval. De slogan is dit jaar:
Grapje! Moet toch kunnen?! De
Week Tegen Pesten heeft altijd te
maken met respect. Respect voor
‘de ander’. Het moeilijkst is om
mensen te respecteren die heel
anders zijn dan jij. De scheidslijn
tussen een grapje en een pesterij
is soms misschien niet helemaal
duidelijk. Maar juist dan is die
grens super belangrijk. Grapjes zijn
immers voor iedereen leuk en ver
bindend, pesterijen daarentegen
zijn dat nooit. Met pesterijen sluit
je anderen buiten. Laten we dus
maar hopen dat dit een schooljaar
tjokvol echte grapjes wordt.
Dorien Stals
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Omgeving moet meer doen om ouderen
te beschermen tegen oplichting
Elders in deze krant valt te lezen dat ouderen steeds vaker de dupe zijn van oplichting door mensen die zich voordoen als bankmedewerker.
Alleen al in de afgelopen maand vielen er binnen de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas tien meldingen te noteren van oplichting of
poging tot oplichting, waarbij deze werkwijze werd gehanteerd. Een woordvoerder van de politie wijst op de rol van kinderen en kleinkinderen,
bij het voorkomen van dit soort oplichting.
“Het is van belang dat kinderen en kleinkin
deren hun (groot)ouders erop wijzen dat een
bank nooit belt, geen pasjes op komt halen en
dat er nooit iemand van de bank aan de deur
komt. Deze drie hoofdzaken moeten onthou
den worden”, laat een woordvoerder optekenen.
Daarmee komt de verantwoordelijkheid bij het
voorkomen van deze vorm van oplichting bij de
omgeving van de ouderen te liggen. Is dit te

recht? Moeten niet bijvoorbeeld ook overheids
instanties als de gemeente een rol spelen bij het
informeren van de oudere inwoners, of horen ze
hier inderdaad op gewezen te worden door hun om
geving? Niet iedere oudere heeft een sociaal net
werk om zich heen dat ze kan wijzen op de gevaren
van ‘spoofing’, de vorm van oplichting waaronder
het imiteren van een bankmedewerker valt.
Aan de andere kant hebben kinderen en kleinkin

deren vaak veel meer kaas gegeten van bronnen
als social media en internet, waarop veel wordt
gewaarschuwd voor dit soort praktijken. Het is een
kleine moeite om deze informatie te delen met ou
deren, waardoor ze gewaarschuwd zijn.

De omgeving moet derhalve meer doen om ouderen
te beschermen tegen oplichting. Wat vindt u?

Bespreking poll week 38

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? De kritiek van de FNV-voorzitter voelde als
goedkoop scoren en makkelijke kritiek vanaf de zijlijn.
De reacties liegen er niet om. Alle responden
ten vinden de kritiek van FNV voorzitter Tuur
Elzinga op het kabinet volkomen terecht. “Dit
kabinet bewijst keer op keer dat ze niet (meer)
handelen in het belang van de Nederlandse
burgers. De Europese agenda heeft steeds maar
weer voorrang en daar zijn de burgers en boe

ren het slachtoffer van. Een schande dat dit kabinet
zich volksvertegenwoordigers durft te noemen. En
chapeau voor de FNV dat ze zich hierover uitspre
ken”, laat Hilde Oomen weten. Wim Hoebergen
sluit zich bij haar aan in zijn reactie. “Dit kabi
net roept alleen maar kritiek op, dus de kritiek is
terecht. Ze kennen de weten niet eens zelf, laten

de gewone burgers in de kou staan, terwijl ener
giereuzen en multinationals honderden miljarden
verdienen. De belasting kan alleen maar omhoog,
nooit omlaag. Het wordt tijd voor vernieuwing,
mensen die weten wat er bij de burger leeft”,
laat hij optekenen.

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

Halloween in Attractiepark Toverland

Op 8 okt., 15 okt., 22 t/m 24 okt., 26 t/m 31 okt., en 5 nov. vinden in Attractiepark Toverland weer de Halloween Nights
plaats van 18:30 tot 23:00 uur. Wij informeren u graag over de volgende zaken:
Vuurwerkshow
De Halloween Nights worden afgesloten met een magische vuurwerkshow. De show vindt plaats van 22:45 tot 22:55 uur.
Tijdens de show wordt uitsluitend gebruikgemaakt van geluidsarm consumentenvuurwerk. In samenwerking met onze
vuurwerkleverancier streven wij ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken.
Spookhuis op externe locatie
Maison de la Magie keert ook dit jaar weer terug. Dit spookhuis bevindt zich op een externe locatie, in een voormalige koeienstal op Schorfvenweg 10. Er wordt uitsluitend binnen gebruikgemaakt van muziek en/of
geluidseffecten. Bezoekers worden met elektrische treintjes naar het spookhuis vervoerd.
Kiss & Ride
Om de verkeersdoorstroom tijdens de Halloween Nights voor iedereen zo optimaal mogelijk te laten
verlopen wordt er een speciale Kiss & Ride ingericht voor het afzetten en ophalen van bezoekers.
De verkeerssituatie op deze avonden is daardoor gewijzigd voor zowel bestemmings- als doorgaand
verkeer. Kijk op toverland.com/parkeren-halloween voor aanrijroutes, plattegronden en meer informatie.
Belangrijke informatie:
• De afslag naar Toverland vanaf de Midden Peelweg (N277) is afgesloten vanaf 21:00 uur.
• Op de Helenaveenseweg is vanaf 21:00 uur uitsluitend éénrichtingsverkeer mogelijk via de
Kleefsedijk (vanaf A67) of de Steeg (vanuit Horst & Sevenum), m.u.v. de lijnbus.
• De Kiss & Ride parkeerplaats is uitsluitend bereikbaar via de Kleefsedijk of de Steeg;
volg hiervoor de gele borden.
• Het afrijden van de Kiss & Ride parkeerplaats is uitsluitend mogelijk via de Helenaveenseweg –
Midden Peelweg (N277).
• De Schorfvenweg is afgesloten vanaf de Helenaveenseweg tot aan de Heesbredeweg van
15:00 – 00:00 uur.
• Volg te allen tijde de instructies van de verkeersregelaars op voor een optimale doorstroming.

LeesVanHees

Column

Eerste stapjes
Onze jongste zette deze week
haar eerste stapjes. Al maanden
legde Flore complete dreumesmarathons af achter haar
loopwagen of poppenwagentje,
maar dit keer deed ze het zonder ondersteuning. Het ging
met vallen en opstaan, zoals het
leren van nieuwe dingen zo
vaak gaat.
Dat verandert niet. Ook niet
wanneer je 34 jaar ouder bent.
Daar kwam ik eerder dit jaar
weer eens achter, toen ik na ruim
12,5 jaar de overstap maakte
van een baan als bedrijfsleider
in de pluimveesector, naar die
van redacteur en journalist bij
HALLO. Het ging op z’n zachtst
gezegd met vallen en opstaan.
Het contrast was groot. Zo groot,
dat ik na een aantal weken sterk
begon te twijfelen of de keuze om
van baan en sector te veranderen
wel zo verstandig was geweest.
Van fysieke arbeid, naar werk
waarbij vooral de bovenkamer het
werk doet. Van een stappenteller
die dagelijks de 15.000 aantikte,
naar een kantoorbaan waar je
blij mag zijn dat er om 17.00 uur
1.500 geregistreerd staan. Van
de vertrouwde omgeving in het
Ysselsteynse, naar het volgen
van de gemeentepolitiek in
gemeenten Horst aan de Maas en
Peel en Maas. En van niemand die
zich druk maakte om etiquette,
naar erop gewezen worden dat
het dragen van een pet in een
kantooromgeving misschien niet
de normaalste zaak van de wereld
is. Iets waar mijn in rap tempo
terugtrekkende haargrens nog
altijd anders over denkt, maar dat
is vast nog eens voer voor een
volgende column.
Het was niet zozeer het schrijfwerk
dat er voor zorgde dat ik moest
wennen - waar Flore met haar
loopwagentje al prima vooruit
kwam, schreef ik al jaren
uiteenlopende teksten - maar
de overstap naar redactioneel
en journalistiek werk was dat
wel. De eerste periode hier was
een uitdaging. Sterker nog, dat is
het nog steeds. Maar met vallen
en opstaan gaat het inmiddels
stukken beter. Lopen zonder
ondersteuning is iets heel anders
dan wandelen met hulp van een
loopwagentje. Een leerproces,
maar uiteindelijk zal het haar
lukken. En mij ook. Stapje voor
stapje.

11

2909 \ politiek
D66-GroenLinks Horst aan de Maas

Een nieuwe werkelijkheid met betaalbare woningen

Een betaalbaar huis en een plek onder de zon: het is binnenkort sneller
mogelijk, want Horst aan de Maas krijgt er ten minste 300 huurwoningen van onder de 760 euro bij en 400 koopwoningen tot 320.000 euro.
Wat ons betreft komen daar nog 300 betaalbare markthuurwoningen
op (onder de 1.000 euro). Dankzij de nieuwe raad, een wethouder en
minister met een hart dat klopt voor volkshuisvesting bevinden we
ons in een nieuwe werkelijkheid.
Ergens onwerkelijk, want we zijn
gewend aan de verhalen over jaren
lang ingeschreven staan, duizenden
euro’s overbieden of de helft van
een inkomen aan woonlasten kwijt

CDA Horst aan de Maas

zijn. Hoewel het dossier muurvast
leek, zat D66-GroenLinks niet stil. We
stemden voor een lagere grondprijs
voor sociale huur, zelfbewonings
licht, CPO projecten, lage huur bij

locaties beschikbaar gesteld. De
afgelopen tien jaar is grond vooral
vergeven aan bedrijven en voor de
huisvesting van arbeidsmigranten.
De regie is terug. We moeten onze
grond niet zomaar vergeven aan
bedrijven of migranten die snel weer
vertrekken, maar grond blijven inzet
ten voor de gemeenschap, mensen
in nood: iedereen die betaalbaar wil
wonen in Horst aan de Maas.
Eveline Baas

Horst aan de Maas: niet van gisteren

De tijd van een ‘ouderwets’ coalitieakkoord lijkt voorbij in Horst aan
de Maas. De komende weken krijgt de voltallige raad de mogelijkheid
om het college ‘aan de voorkant’ hun ideeën mee te geven voor de
bestuursperiode 2022-2026. Een hoopvolle ontwikkeling.

Dat wil zeggen dat er weinig con
crete afspraken zijn gemaakt in dit
akkoord zodat er ruimte blijft voor
een brede invulling van de plannen
van het college. De komende weken
krijgt dit gestalte. Het college gaat
in gesprek met de raad over de
invulling van hun plannen voor de
bestuursperiode 2022-2026.
Zijn alle partijen het dan over alles
eens? Nee. Maar we waarborgen
wel dat iedereen meepraat en waar

mogelijk meedoet. Deze nieuwe
vorm van politieke samenwerking
zal zich moeten bewijzen, want het
is een feit dat niet iedereen dezelfde
opvattingen heeft. Wat deze werk
wijze wel laat zien, is dat we in
Horst aan de Maas serieus werken
aan beter lokaal bestuur waarin
zoveel mogelijk inwoners zich kun
nen herkennen.

tegengewerkt. Is dat opzettelijk of
Verleden week dinsdag in de raadsvergadering gaven meerdere
politieke partijen aan dat de gemeente niet op de stoel van de onderne- onmacht? VVD Horst aan de Maas
constateert dat er sprake is van teveel
mer moet gaan zitten.

ste politieke partij een thema-avond
voor de gehele gemeenteraad waarbij
een tweetal ondernemers samen met
de gemeenteraad in gesprek gaan.
Waar loopt het vast en hoe kunnen we
juist als gemeenteraad en het bestuur
samen met ondernemers hiervan leren
en in de toekomst ondernemers faci
literen. Uiteindelijk doen we het met
elkaar, juist voor elkaar.

Het is een bekend politiek gebruik:
na de verkiezingen mogen alle
gekozen partijen hun zegje doen bij
een informateur en daarna gaat een
samenwerkende meerderheid (de
coalitie) er met de buit vandoor: ze
vormen een coalitieakkoord waarin

VVD Horst aan de Maas

PvdA Horst aan de Maas

het College van B&W haar plannen
voor de bestuursperiode vastlegt.
In Horst aan de Maas proberen we
dat nu anders te doen. Er is wel
sprake van een coalitie, maar het
akkoord dat zij gesloten heeft,
is een akkoord op hoofdlijnen.

Roel van Leendert

Niet op de stoel van

Als liberale volkspartij vinden wij het
belangrijk dat het individu zo veel
mogelijk vrijheid ervaart, zolang hij
de vrijheid van de ander niet beperkt.
Zo streeft de VVD naar een vrije markt
waarin de overheid zich terughou
dend opstelt en dat de overheid zaken
regelt die onmogelijk door het individu

behartigd kunnen worden. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld aan openbare wer
ken, sociaal domein en de veiligheid
van het individu en de samenleving als
geheel. Dagelijks spreken wij onder
nemers met goede initiatieven die niet
gehoord worden door de gemeente of
zelfs het gevoel krijgen dat er wordt

regels die zorgen voor onnodige ver
tragingen, verwarring of soms zelfs
tegenstrijdig beleid. Daarom is het
van belang dat we onze regels kritisch
onder de loep blijven nemen en uit
eerste hand horen waar het schuurt en
kan worden verbeterd. Ga met lokale
ondernemers in gesprek. Daarom
organiseren wij op 4 oktober als eer

Yvonne Douven

Zorgwekkende toename emotionele problemen jongeren

Als fractie PvdA maken wij ons ernstige zorgen over de resultaten uit het Trimbos-Instituut en het Sociaal
Planbureau waarin men spreekt over een ‘zorgwekkende trendbreuk’. Als we genoemde resultaten naast de
resultaten uit het onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Commissie Actuele Nederlandse
Suïcideregister leggen, blijkt wederom een zorgwekkende ontwikkeling gaande te zijn die onze aandacht nodig
heeft.
Volgens de onderzoekers hangt de
verslechtering van de mentale gezond
heid onder jongeren samen met de
bestaande maatschappelijke ontwik
keling, namelijk het toegenomen
belang dat jongeren, hun ouders en de
maatschappij in het algemeen hech

Stationskwartier. Ook vroegen we tot
frustratie over het netto aantal cor
poratiewoningen. Feit is dat er amper
één corporatiewoning onder de 760
euro bij is gekomen.
Hoe kan het? Het gebrek aan betaal
bare woningen wordt niet veroor
zaakt door het aantal vluchtelingen
dat we opvangen, zoals sommige
politici beweren. Het was deels
bewust beleid. Landelijk worden
woningcorporaties al jaren belast. In
Horst aan de Maas werden er amper

ten aan presteren op school en werk.
Samen met onzekerheden van jonge
ren over hun toekomst leidt dit tot een
toename van emotionele problemen.
Helaas laten resultaten uit onderzoe
ken tevens zien dat het aantal zelfdo
dingen onder jongvolwassenen met 15

procent is gestegen sinds 2021.
Ook in Horst aan de Maas bereiken
ons signalen van jongvolwassenen die
geen uitweg meer zagen in hun prille
leven en drastische keuzes hebben
gemaakt hieruit uit te stappen. Des te
meer reden om onze zorgen kenbaar

te maken door gebruik te maken van
het spreekrecht als (burger)raadslid,
tijdens de afgelopen raadsvergade
ring. Het is namelijk een verantwoor
delijkheid van ons allemaal, maar
zeker ook van de gemeente zelf om
onze toekomst de aandacht te geven
die het nodig heeft. De gemeente
kan namelijk een verantwoordelijk
heid hierin pakken. Daarom roepen wij
het college op om samen met betref
fende ketenpartners in de gemeente
te onderzoeken welke mogelijkheden

er zijn om deze zorgwekkende ontwik
keling onder de aandacht te brengen
en waar mogelijk daarmee terug te
dringen. Dat zijn we verplicht aan onze
jongvolwassen inwoners die aan de
voordeur staan van onze gezamenlijke
toekomst.
Maakt u zich ergens zorgen over als
burger, neem dan contact met ons
op en/of maak ook gebruik van uw
spreekrecht als burger.
Silvie Schreurs

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.

Crist Coppens

* Huisinstallaties
* Verbouwen
* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

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

Alleen dinsdag 4 oktober 2022

Gehakt half om half
hele kilo halve prijs
077 398 37 94

Verstand van lekker eten!

www.coppens.keurslager.nl
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15-vragen aan

Hidde Maes
Hoi

Column

Koffie

Naam
Leeftijd
School

Hidde Maes
14
Den Hulster

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een reis naar Nieuw-Zeeland lijkt
mij erg leuk. Het wordt dan een
vakantie met activiteiten en een
luxe hotel. Het liefst zou ik dit met
mijn gezin doen omdat ik weet
dat zij dit ook leuk zouden vinden.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Minder vaak dingen vergeten.
En ook wiskunde zou ik graag
leren. Het boeit me nu eigenlijk
niets.

Wat deed je als kind het liefst?

dat ik het al een week lang wist en
dat ik elke avond huilend in bed lag.
Natuurlijk was dit verschrikkelijk, maar
het gebeurt nu eenmaal en je leert er
ook van.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Van mijn leraar in groep 7. Het ging
erover dat ik achter zijn rug om iets
had verteld waar hij achter was geko
men. Hij heeft het er toen met mij
over gehad en zei dat het ‘gewoon
vertellen’ vaak voor veel minder pro
blemen zorgt. Ook al is het niet fijn
voor iemand.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Afspreken met vrienden vond ik
altijd super, omdat ik dan iets te
doen had en me niet ging ver
velen (en dat deed ik nogal snel).
Het lijkt me wel leuk om dat nog
eens op die manier te doen, maar
niet voor een langere periode.

Naar welke school ik zou gaan.
Ik voetbal bij VVV en dan moet je naar
een bepaalde school, maar ik vond dat
destijds erg lastig omdat ik dacht dat
ik dan mijn vrienden zou kwijtraken.
Zij hebben mij gezegd dat het niet zou
gebeuren en ik gewoon mijn droom
moest volgen.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Toen mijn hond overleed, was
ik erg emotioneel. Ik weet nog

De teamfoto’s voor VVV. Ik sta er met
mijn team en trainers op. De foto

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

werd gemaakt in het stadion dus dat
was erg gaaf. Ik heb de foto niet echt
met anderen gedeeld, maar hij is wel
online gezet door anderen.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Ik heb Tim leren kennen op de basis
school in groep 1. Hij is belangrijk
voor mij, omdat hij mij kent en helpt
met dingen. Hij is ook goed voor mijn
humeur, want we lachen veel. Om de
grootste onzin vaak. Ook rijden we
wel eens motor. Dat blijft leuk door de
adrenaline die je erdoor voelt.

Heb je een verborgen talent?
Ik kan goed voetballen en wil hier ook
mijn baan van maken en er dus geld
mee verdienen. Het wordt hard wer
ken om deze droom waar te maken.

Heb je een bijbaantje?
Op dit moment niet. Het is namelijk
erg moeilijk te combineren met mijn
sport.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Naar een voetbalwedstrijd of uitgaan
met vrienden. In mijn ideale weekend
speel ik eerst een leuke en goede
voetbalwedstrijd, daarna kijk ik

voetbal of Formule 1, ga ik ‘s avonds
uit met vrienden en op zondag chill ik
op de bank.

Wie is je grote voorbeeld?
Frenkie de Jong. Ik kies hem, omdat
het hem is gelukt profvoetballer te
worden en dat wil ik natuurlijk ook.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Waarschijnlijk dat ik wielrennen leuk
vind. Zowel om naar te kijken als om
het zelf te doen.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
De Grijze Jager. Dat ben ik gaan lezen
voor school en ik vond het echt een
erg leuk boek, omdat er veel actie in
zit. Normaal houd ik helemaal niet
van lezen, maar dit was echt een
uitzondering.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Het lijkt me gaaf om eens in de schoe
nen van Max Verstappen te staan,
omdat ik erg van Formule 1 houd en
zelf ook een keer mee zou willen rij
den. Alles eraan lijkt me leuk. De fans,
media en natuurlijk het racen zelf.

Voor al uw timmerwerken.

Bongaerts timmerwerken
bongaertstimmerwerken
06 819 809 92
www.bongaertstimmerwerken.nl

BONGAERTS
TIMMERWERKEN

Grote kans dat je, terwijl je
deze krant voor je hebt liggen
en mijn column aan het lezen
bent, een mok naast je hebt
staan met één van de meest
gedronken vloeistoffen ter
wereld: koffie. Of je ‘m nou
zwart, met melk en suiker, als
een cappuccino, latte
macchiato, flat white of
gewoon een shot espresso
drinkt, de cafeïne in jouw
geliefde bakkie pleur is vaak
de reden dat je het blijft
drinken. Cafeïne is zelfs
werelds meest geconsumeerde
psychoactieve middel, wat
simpelweg betekent dat deze
stof invloed heeft op het
gedrag of de beleving van de
gebruiker. Maar geen zorgen,
je zou binnen een paar uur
ongeveer veertig kopjes koffie
moeten drinken voordat de
cafeïne je fataal zou worden.
Maar niet alleen de cafeïne is
een grote factor van de liefde die
veel mensen voor koffie hebben.
Koffie drinken heeft ook een groot
sociaal effect. Hoe vaak hoor
je mensen elkaar bijvoorbeeld
‘op de koffie’ vragen? Mensen
in de businesswereld gaan met
elkaar koffie drinken in een café
om zaken te bespreken en als
er iemand overlijdt, wordt er
een koffietafel georganiseerd.
Maar wat als je nou niet van
zwarte koffie houdt? Gelukkig
zijn er tegenwoordig honderden
verschillende manieren om koffie
te drinken. Je hebt bijna altijd wel
opties met siropen, slagroom,
sausjes... En ga zo maar door.
Bij Starbucks heeft de gemiddelde
koffie een hoeveelheid suiker
waar je u tegen zegt. Ieder zo
zijn ding natuurlijk en het is leuk
om te zien hoe creatief mensen
soms met koffie kunnen zijn.
Zo probeer ik zelf al een tijdje het
zogenoemde ‘latte art’ onder de
knie te krijgen. Dit is het maken
van figuurtjes met melk in je
cappuccino. Hoe dan ook, koffie
is al eeuwen een veelgeliefd
drankje en dat zal de komende
jaren zeker niet veranderen.
Mocht je het nu alleen maar
drinken in de vorm van een
shot espresso voor de energie,
dan moet ik je toch uit je droom
helpen: in een normaal kopje
koffie zit namelijk meer cafeïne
dan een kopje espresso.
Iris
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Contact en
openingstijden

Openingstijden gemeentehuis

Aanvragen voor 30 december 2022

Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

Subsidie Opleiding Jeugdtrainers

Moet u iets regelen aan de balie?

Openingstijden gemeentewerf

De subsidieregeling is bedoeld voor alle Limburgse amateursportorganisaties die één of

Maak dan eerst een afspraak.

Maandag t/m vrijdag

meerdere jeugdtrainers een gecertiﬁceerde opleiding willen laten volgen.

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

Maandag: 8.00 tot 20.00 uur

4 oktober 2022

Het maximale bedrag dat per organisa-

aanvraag indienen bij de Provincie Limburg.

tie kan worden aangevraagd is € 500,--.

Alle verdere informatie en de voorwaarden

U kunt nog tot 30 december 2022 een

vindt u op www.limburg.nl.

Raadsavond
en themasessie
lokale initiatieven

4 oktober 2022

In het kader van het project Zinnige Zaken gaan

belandt. De jongerenraad start om 16.00 uur in

Op dinsdag 4 oktober komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond. Tijdens deze

leerlingen van het VMBO die dag samen met

de raadzaal en iedereen is van harte welkom.

vergadering wordt de raad ook bijgepraat over de samenwerking tussen gemeente en

raadsleden en oud-raadsleden op zoek naar

De vergadering wordt ook live uitgezonden via

lokale initiatieven.

gemeentelijke kwesties die jongeren belangrijk

Facebook (RaadHadM).

vinden. Deze dag wordt afgesloten met een

Dit project is een initiatief van de gemeenteraad

Jongerenproject Zinnige Zaken
Op dinsdag 4 oktober zijn ongeveer 60 leerlingen van het Dendron College te gast in het gemeentehuis.

Raadsavond

de VVD-fractie. Tijdens deze sessie

jongerenraad waarin besloten wordt welke

in samenwerking met conceptbureau Witgoed

Tijdens de raadsavond komen o.a. aan

presenteren vertegenwoordigers van

‘zinnige zaak’ uiteindelijk op de politieke agenda

en Van Bontewas en het Dendron College.

de orde het spreekrecht van de (burger)

Grandorse en Berry Briljant/Aardbeienland

raadsleden en de informatieve behandeling

hun plannen voor de toekomst. Beide

van de raadsvoorstellen van de vergadering

initiatieven signaleren dat er verbeterpunten

van 18 oktober. Kijk voor een volledige

zijn m.b.t. de communicatie en het

agenda op horstaandemaas.nl/raad.

vergunningproces van de gemeente.

Bekendmakingen

Deze onderwerpen worden in een open

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

dialoog met de gemeenteraad besproken.

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

agendapunten? Neem dan uiterlijk 24 uur

Meer informatie

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

vóór de vergadering contact op met de

Meer informatie leest u op de website hor-

vergunningen

grifﬁer (06 51 85 28 91 /

staandemaas.nl/raad. De openbare vergade-

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

grifﬁer@horstaandemaas.nl).

ring is in de raadzaal van het gemeentehuis

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

en begint om 20.15 uur. U kunt de vergade-

bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar

Themasessie Samenwerking

ring ook live volgen via horstaandemaas.nl/

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

gemeente met lokale initiatieven

raad en de facebookpagina van de gemeen-

uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

Deze themasessie is een initiatief van

teraad (RaadHadM).

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

Inspreken
Wilt u inspreken over een van de

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente 077 477 9777.

5 oktober 2022

Eerste bijeenkomst nieuwe kinderraad

Grubbenvorst

Op woensdag 5 oktober komt de nieuwe kinderraad voor het eerst bij elkaar. 25 Kinderen in de

Hegelsom

leeftijd van 10 tot 14 jaar gaan de komende periode onder begeleiding van een aantal raadsleden

• St. Jorisweg 16 (plaatsen pre-mantelzorg-

aan de slag met thema’s die zij belangrijk vinden.

• Burg van Kempenstraat 52 (last onder
dwangsom)

• Houthuizerweg 16a (plaatsen pre-mantelzorgwoning
Meterik
• Crommentuijnstraat 45a (realiseren woon-

woning)

huis/werkruimte)
• Meteriks Veld II (nieuwe woningen ont-

• Oude Holstraat ong. (nieuwbouw woningen)

werpbesluit hogere grenswaarden)

Iedereen is van harte welkom om de kinder-

raadzaal van het gemeentehuis. De vergade-

Horst

Sevenum

raadsvergadering bij te wonen. De vergadering

ring wordt ook live uitgezonden via Facebook

• Gasthuisstraat 15 (verlengen beslistermijn)

• Steeg 70 (besluit hogere grenswaarden)

begint woensdag 5 oktober om 15.00 uur in de

(RaadHadM).

• Witveldweg 72a (plaatsen pre-mantelzorg-

• SVN01 T 172 (realiseren ﬁetsdoorgang)

woning)

• Klassenweg (verplaatsen bouwtitel

• Kerkstraat 1 (plaatsen reclame geldautomaat)

Vanaf 1 oktober 2022

Digitaal uw rijbewijs verlengen
Vanaf 1 oktober 2022 kunt u als inwoner van Horst aan de Maas uw rijbewijs digitaal ver-

Konijnenweg naar Klassenweg)
Tienray

• Marijkerstraat 5 (brandveilig gebruik)

• Bernadettelaan 12 (realiseren woningbouw)

• Venrayseweg 156 (verbouwen woning/

Horst aan de Maas

oprichten schuur)
• Kerkstraat, (HOR01 D 5384) (realiseren
waardekamer)

• Vertrokken naar onbekende bestemming:
• Erik de Rodeweg 5 k 5, Sevenum
• Venloseweg 9, Horst

lengen. Dit kan via de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). U kunt het

• Gasthuisstraat 30 (evenement)

• Mgr Jenneskensstraat 2, Meerlo

rijbewijs na 2 werkdagen afhalen op het gemeentehuis.

Lottum

• Blitterswijckseweg 2 T 300,

• Hoofdstraat 7 (ontwerpbesluit hogere
Het online verlengen van uw rijbewijs is een

Kijk voor meer informatie en een video

aanvulling op de bestaande dienstverle-

met uitleg over het digitaal verlengen van

ning. Het blijft mogelijk om uw rijbewijs aan

uw rijbewijs op www.horstaandemaas.nl/

te vragen bij de balie in het gemeentehuis.

rijbewijs-digitaal-verlengen

grenswaarde Wet geluidhinder)

Broekhuizenvorst
• Peelheideweg 10 B 7, America

• Hombergerweg 3 (realiseren nieuwe
woning)

• Afwegingskader Vrijetijdseconomie

• Ulsheggerweg 37 (uitbreideg woning)

Horst aan de Maas

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst / gemeente@horstaandemaas.nl / 077 477 9777
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Thuis eet je
gewoon Uitgekookt
Altijd een verse maaltijd
in je koelkast.
 Altijd in 4 minuten een maaltijd op tafel
 Vers bereid door onze chefs
 100% gezond door natuurlijke ingrediënten
 Gratis gekoeld aan huis bezorgd
 Elke week meer dan 20 nieuwe gerechten
 Bestel losse maaltijden of kies voor een abonnement,

Maak kennis met Uitgekookt en

gebaseerd op jouw smaakprofiel.

9,

profiteer van onze aanbieding!

3+1 gratis

Best beoordeelde
maaltijden van deze week

€8,99

10.000+
klantreviews

€6,99

€8,49

Boeuf bourguignon met gratin

Stamppot boerenkool

Kipdijrollade in champignonsaus

en rode wijn-champignons

met rookworst en spekjes

met krieltjes

€7,99

€8,49

€6,99

Kipspiesjes in satésaus

Rodekoolschotel met puree

Kip pilav met perzik,

met mihoen en seroendeng

en draadjesvlees

rijst en groenten

Bekijk het volledige
weekmenu nu online!

Uitgekookt.nl

085 - 237 7512
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Horster hockeyheren nemen
drie punten mee naar huis
De hockeymannen van Horst mochten zondag 25 september de
roertunnel door om het op te nemen tegen de boys van Scoop uit
Sittard. Op steenworp afstand van de Burak Yilmaz tempel ging de
wedstrijd van start. De wedstrijd eindigde in 2-5.
Horst ging vlammend van start
met direct een grote goalkans bin
nen één minuut. Hierna was Scoop
vooral in het bezit van de bal, maar
als je hier niks mee doet, dan heb
je er niets aan. En zo kreeg Horst
in de eerste helft drie kansen, die
allemaal verzilverd werden. Met een
ruime voorsprong van 0-3 gingen de
heren dan ook de rust in.
Er moest iets gebeuren vanuit de
Sittardse mannen. Begin van de
tweede helft knokten ze terug en

maakten ze er 1-3 van. Maar Horst
liet er geen gras over groeien. Met
twee snoeiharde sleepballen tijdens
de strafcorner van Max Smeds werd
het gat te groot voor Scoop om te
overbruggen. Toch hebben ze er nog
één balletje in weten te fromme
len waarmee de einduitslag bekend
was. Drie punten werden veilig
gesteld en zo konden de heren vei
lig de auto in terug naar Horst.
Tekst: HC Horst

Hegelsom maakt hardhandig kennis
met 3e klasse
Voor het eerst in zijn bestaan speelde het vaandelteam van VV Hegelsom zondag 25 september een wedstrijd
in de 3e klasse KNVB. Het werd een hardhandige kennismaking. Na negentig minuten voetbal in ’t Ven stond
een 4-1 eindstand in het voordeel van de gastheren op het scorebord.
Hegelsom werd gecoacht door het
duo John Kluskens en Ron Spruit.
Zij zagen een sterke openingsfase
van hun mannen, die in de eerste
vijf minuten al tweemaal dichtbij
een openingstreffer waren. Vooral
Denny Bongers toonde zich drei
gend. Hierna ontstond een licht
overwicht voor FCV, dat gemakke
lijker voetbalde maar geen grote
kansen wist te creëren. Zodoende
was 0-0 een logische ruststand.

Snelle treffer
Na de thee bleef FCV te gemak
kelijk de vrije man vinden en dit
resulteerde in een snelle treffer. In

Zege veilig gesteld

SV Oxalis wint in laatste
minuut
Voor SV Oxalis stond zondag 25 september de wedstrijd tegen DES (V)
1 op het programma. Deze uitwedstrijd in Vierlingsbeek vond voor de
verandering niet op kunstgras maar op natuurlijk gras plaats. Oxalis
keek de hele eerste helft tegen een achterstand aan. In de tweede helft
kantelde de wedstrijd. In de laatste minuut wisten de dames uit
Hegelsom de zege uiteindelijk veilig te stellen. Het werd 9-10.
DES (V) opende de score uit een
vrije worp. Oxalis had hier met
een antwoord op en maakte de 1-1.
Daarna liep DES (V) uit naar 4-2.
De dames uit Hegelsom kwamen
vervolgens geleidelijk terug in de
wedstrijd. Met een 6-5 tussenstand
gingen beide ploegen de rust in.
De tweede helft zag er heel anders
uit. Oxalis wist de eerste vier doel

Geen punten voor thuisploeg

punten te scoren, met als resultaat
een 6-9 tussenstand. DES (V) liet het
daar niet bij zitten en trok de stand
gelijk tot 9-9. Met nog maar een
minuut op de klok was duidelijk dat
Oxalis de laatste aanval moest sco
ren. Dit gebeurde ook: vlak voor het
eindsignaal werd de 9-10 gemaakt.
Tekst: SV Oxalis

drie pogingen was het raak en was
doelman Sjors Witt dan toch gesla
gen: 1-0. Even later breidde FCV de
voorsprong uit door een prachtig
afstandsschot van de aanvoerder,
dat via de paal binnenvloog: 2-0.

Slordigheden
Een snelle aanval van FCV leidde
halverwege de tweede helft tot
de 3-0, al was er even twijfel of
er sprake was van buitenspel.
Hegelsom slaagde er niet meer
in om terug in de wedstrijd te
komen. Te veel slordigheden in de
passing en het positiespel waren
hier mede debet aan. Nadat een

aardige mogelijkheid via Marc
van Rens en Denny Bongers in de
rebound niet tot succes leidde,
viel aan de overkant de 4-0 na
een steekpass en koelbloedige
afronding van de ingevallen FCVspits.
In de laatste minuut werd de
Hegelsomse eer gered middels
een kopbal van Marc van Rens, na
een mooie actie en dito voorzet
van de sterk ingevallen Benjamin
Conteh. Eindstand: 4-1.

Tekst: VV Hegelsom

Openingstreffer bleef lang uit

Meterik wint in slotminuut van SVEB
Meterik opende de competitie zondag 25 september met een thuiswedstrijd tegen SVEB. Door een treffer in
de allerlaatste minuut keerden de Broekhuizenvorstenaren met lege handen huiswaarts. Het werd 1-0.
Voor aanvang van de wedstrijd werd
een minuut stilte gehouden ter nage
dachtenis aan de afgelopen zaterdag
overleden Joep van den Bekerom. Als
keeper en in vele vrijwilligersfunc
ties was Van den Bekerom vele jaren
actief voor RKSV Meterik. Tevens was
hij fanatiek toeschouwer bij de wed
strijden van zowel het eerste team
als de lagere elftallen.
Meterik zocht vanaf de aftrap de
aanval tegen een stug verdedigend
SVEB. Dit leidde pas in de slotfase

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!”

van de eerste helft tot kansen. Rens
Aerts, Bjorn Cuppen en Dré Peeters
waren echter te gehaast, waardoor
de openingstreffer uitbleef. SVEB
groeide in de wedstrijd en hield
ook in de tweede helft de gele
deren gesloten. Aanvallend bleef
het gedurende de gehele wedstrijd
machteloos. De groenwitten kregen
wel weer kansen via Rens Aerts, Cas
Janssen en Dirk van Rengs, maar zij
hadden hun vizier niet op scherp
staan.

Geluk
Toen SVEB al bijna het gewonnen
punt vierde, omspeelde Giel
Vullings met een prima actie zijn
tegenstander en stuurde hij Rens
Aerts de diepte in. Die legde al zijn
gram en frustratie in zijn actie en
schoot met wat geluk door de benen
van de keeper de 1-0 binnen.

Tekst: RKSV Meterik

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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VC Set Up dames 1 begint
competitie met overwinning
VC Set Up Dames 1 opende zaterdag 17 september de competitie tegen
Landgraaf DS 2. Op vreemde bodem zegevierden de Meerlose dames met
3-1.
De eerste set ging met 22-25 naar Set
Up. De tweede set werd met 20-25
binnengehaald. In de derde set ser
veerde Set Up met risico. Deze set
werd eenvoudig gewonnen met 15-25.
In de vierde set namen de dames uit

Landgraaf het voortouw. Het spel van
de kant van Set Up was rommelig: de
passes waren minder secuur en het
aanvalsspel minder effectief dan in de
voorgaande sets. Uiteindelijk werd de
set verloren met 25-21.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM WITTENHORSTSTRAAT
HORST RONDOM
INDUSTRIETERREIN HOOGVELD
MEERLO RONDOM HOOFDSTRAAT
BROEKHUIZENVORST RONDOM
SWOLGENSEWEG
GRUBBENVORST RONDOM
BURGEMEESTER VAN KEMPENSTRAAT

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Inloopochtend Hockeyclub Horst
Hockeyclub Horst (HCH) houdt zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 13.00 uur een inloopochtend. Er zijn
rondleidingen en activiteiten ter kennismaking met de hockeysport. Vrijwilligers zijn aanwezig om
vragen (van ouders) te beantwoorden over een lidmaatschap bij HCH.
Bezoekers krijgen een rondleiding
over het clubterrein. Er zijn op deze
ochtend volop wedstrijden voor de
jeugd en de kantine is bevolkt met
hockeyteams, hun coaches, begelei
ders en supporters.
Op het miniveldje mogen bezoekers
zelf oefenen met stick en bal. Het
programma bevat onder meer een
wedstrijdballetje hooghouden voor
beginners. Er staan echte keepers in

de goal. Bezoekers mogen hockey
kleding, keeperskleding en andere
attributen bekijken en zelf passen.
Ook een kijkje in de kleedkamers,
het materialenhok en op de velden
behoort tot de mogelijkheden. In
de kantine krijgt iedereen net als
een echte jeugdhockeyer bij HCH
(suikervrije) ranja en komkommer.
Voor de ouders is er net als voor
alle hockeyouders koffie en thee.

Voor alle bezoekers is er bovendien
een goodiebag met onder meer een
waardebon voor een aantal gra
tis proeftrainingen bij Hockeyclub
Horst.
Wil je deelnemen aan de open
inloopochtend? Meld je dan aan via
secretariaat@hchorst.nl Je vindt HCH
aan de Gebroeders van Doornelaan
126 in Horst, achter het Dendron
College en de Dendron sporthal.

VC Trivia dames 1 vermaakt publiek
De dames van volleybalclub VC Trivia waren zaterdag 24 september te gast bij Somas Activia uit Sint
Anthonis. Met veel machtsvertoon wisten de dames uit Horst aan de Maas deze wedstrijd in hun voordeel
te beslissen. Het werd 0-4. Met tien punten uit twee wedstrijden kent Trivia een geweldige seizoenstart.
In de eerste set stond VC Trivia bin
nen no-time op een 7-1 voorsprong.
Met afwisselend aanvalsspel hield
het de tegenstander vakkundig
uit de wedstrijd. De opgebouwde
marge aan het begin van de set
bleef staan en Trivia won met 25-20.
In de tweede set had VC Trivia nog
meer focus. Dit leidde tot een vol
leybalshow met het publiek als
grote winnaar. Somas Activia pro
beerde met man en macht de bal
van de grond te houden, maar was

niet opgewassen tegen de serviceen aanvalsdruk van de ontketende
spelers van VC Trivia. De set werd
met 25-9 gewonnen.
De derde set kende eenzelfde spel
verloop als de eerste. VC Trivia had
de regie, maar maakte steeds meer
persoonlijke fouten in de service
pass. Daardoor bleef Activia hoop
houden op een setoverwinning.
Toen Trivia tegen het einde van de
set een versnelling hoger schakelde,
wist het vrij eenvoudig afstand te

nemen, met als resultaat een 25-20
setwinst.
In de vierde set pakte uitblinker
Sanne Bergs aan de zijde van VC
Trivia de regie met haar snoeiharde
sprongservice. Binnen enkele minu
ten stond het 8-0. Het volleybal
feest was compleet toen Isa Tacken
(15) haar competitiedebuut mocht
maken en direct met haar eerste
aanval op de middenpositie scoorde.
Tekst: VC Trivia

Voor jongens en meiden van 7 tot en met 13 jaar

PANNA! Sterrenteam
voetbaldag bij Wittenhorst
De PANNA! Sterrenteam voetbaldag is een leerzame, maar vooral leuke voetbaldag voor voetbalgekke
jongens en meisjes van 7 tot en met 13 jaar. Op deze dag staat plezier centraal. Vrijdag 28 oktober is er
PANNA! Sterrenteam voetbaldag bij Wittenhorst.

HR HELDEN,
en HELDINNEN
opgelet!

Groentekwerkerij Mellantas in
Sevenum zoekt jou als HR Medewerker.

BEKIJK VACATURE
mellantas.nl/hr-held

Meer informatie? Neem contact op met Yvon via yvon@mellantas.nl

In heel Nederland worden dit najaar
PANNA! Sterrenteam voetbaldagen
georganiseerd. Aan het einde van
elke voetbaldag ontvangt een aantal
jongens en meisjes van verschillende
leeftijdscategorieën een uitnodi

ging voor de finaledag. Op deze dag
krijgen alle geselecteerde spelers de
kans om zich in een van de PANNA!
Sterrenteams te voetballen.
De PANNA! Sterrenteams doen onder
begeleiding van (ex-)profs mee aan

verschillende activiteiten en bereiden
zich voor op een internationaal
toernooi. Kijk voor inschrijving voor
de PANNA! Sterrenteam voetbaldag in
Horst op www.pannasterrenteam.nl
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Drie punten voor Horster voetballers

Wittenhorst blijft overeind in Susteren
Voetbalclub Wittenhorst moest in de eerste competitiewedstrijd op zondag 25 september meteen aan de bak.
De zware confrontatie met Susteren eindigde in een verdienstelijke 2-1 overwinning.
Wittenhorst verscheen aan de aftrap
zonder de geblesseerde topscoorder
Jeroen Verkennis. Na een lakse ope
ningsfase kwamen de oranjemannen
beter in de wedstrijd. De eerste grote
kans was voor spits Willem Heijnen.
Oog in oog met doelman Vlemmings
vergat hij te scoren. In de 13e minuut
kwam Wittenhorst toch op voorsprong
toen Joost van Rensch zich over de
bal ontfermde en richting doelman
soleerde. Hij rondde fraai af: 0-1.
Wittenhorst bleef het spel beheersen.

Een snelle aanval over veel schij
ven leidde tot een voorzet van Joost
van Rensch. De kopstoot van Giel
Beurskens zorgde voor een mooie 0-2.
Na de pauze gaf de Horster ploeg
veelal niet thuis. Susteren was met
iets meer inzet ineens veel gevaarlij
ker. Wittenhorst kroop enkele keren
door het oog van de naald. Ravi Arts
bewees enkele keren zijn kunnen.
Ook zorgde de achterhoede voor
degelijkheid.
Wat in de laatste fase van de wed

strijd gebeurde, was voor de toe
schouwers meer dan boeiend. Aan
beide zijden vielen vele kansen te
noteren. Susteren scoorde in de 70e
minuut: Keulen kon gemakkelijk de 2-1
laten aantekenen. Wittenhorst ver
zuimde een aantal keren de wedstrijd
definitief te beslissen, waardoor het
tot de laatste minuut spannend bleef.
Wittenhorst bezweek niet en boekte
een nipte en fraaie overwinning.

ECLIPSBRIL
Bril voor zonsverduistering

Op dinsdag 25 oktober 2022 tussen 11.08 en 13.03 uur
vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats.
Wil je deze niet missen?
Zorg dan tijdig voor een veilige eclipsbril
Bestellen kan via www.eclipsbril.shop
of mail naar info@eclipsbril.shop

Ophalen
in omgev
ing
Horst aa
n
de Maas
is
mogelijk

Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

Zonsverduistering op 25 oktober 2022

Uitstekende seizoensopening voor Sparte’18

Sevenum begint competitie met winst
in Helden
Sparta’18 uit Sevenum opende het seizoen op zondag 25 september met een thuiswedstrijd tegen Helden. In
een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende, trok de thuisclub uiteindelijk aan het langste eind (2-1).
Op het Sevenumse kunstgras opende
Sparta’18 na 17 minuten de score.
Een door de verdediging van Helden
verkeerd ingeschatte bal werd opge
pikt door Thomas Lucassen, die de bal
vervolgens over de uitgekomen Nick
Bouten heen lobde. Helden kwam
daarna steeds beter in de wedstrijd.
De gelijkmaker viel in de 40e minuut,
toen Rens Janssen de bal uit een cor

ner snoeihard wist in te koppen en de
Sevenumse keeper kansloos liet.
In de tweede helft ging de strijd
gelijk op met kansjes over en weer.
De grootste was voor Koen Maessen,
maar zijn recht op de keeper afge
vuurde schot miste kracht. Juist op
het moment dat de wedstrijd in een
gelijkspel leek te eindigen, was het
toch de thuisploeg die toesloeg. Een

individuele actie eindigde nog op de
paal, maar in de rebound kon Jeroen
Smits een voorzet op maat van rechts
binnenkoppen. In de laatste minuten
probeerde Helden nog iets te forceren,
maar de grootste kans was nog voor
Sparta’18.

Tekst: VV Helden

Voor ons WTB team zijn wij op zoek naar een

WTB-monteur
Wij zijn VTI, gevestigd in Horst. Als onderdeel van de

25 Jaar hulp VPTZ in laatste levensfase

Lek/Habo Groep zijn wij actief in de energie- en

VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) verleent in de gemeenten Gennep, Bergen, Venray en
Horst aan de Maas al 25 jaar terminale zorg, als aanvulling op de professionele zorg. Vrijdag 7 oktober
viert VPTZ Noordelijk Noord-Limburg haar jubileum in ’t Gasthoês in Horst.

realiseren van nieuwe plannen, uitbouwen van huidige situaties

De vrijwilligers van VPTZ Noordelijk
Noord-Limburg geven ondersteu
nende zorg in de laatste levensfase.
Ze staan klaar ter ontlasting van de
mantelzorgers. Door er te zijn voor
degene die gaat sterven hebben de
naasten even een moment van rust.
Door palliatieve zorg krijgt de ster
vende een menswaardige laatste
levensfase zonder pijn, benauwd
heid en geestelijke klachten. Het

geeft mensen de kans de dood te
accepteren en samen met de naas
ten kwaliteit van leven toe te voe
gen aan de laatste dagen en weken.
Zo kan ondanks een zware ziekte
het sterfbed toch mooi verlopen.
Het 25-jarig jubileum van VPTZ
Noordelijk Noord-Limburg wordt vrij
dag 7 oktober gevierd in ’t Gasthoês
met een bijeenkomst voor de vrij
willigers en het netwerk van onder

meer behandelaars, verpleegkun
digen en verzorgenden in de regio.
Hoofdspreker is longarts Sander de
Hosson. Hij is een van de voortrek
kers van de palliatieve zorg en heeft
als motto: leven toevoegen aan de
dagen en niet dagen toevoegen
aan het leven. Commissaris van de
Koning Emile Roemer verzorgt het
welkomstwoord.

Vrijwilligers tijdens Avond van de Sport in schijnwerpers

Nomineren van verenigingsheld(en)
nu mogelijk

Gemeente Horst aan de Maas heeft een bruisend verenigingsleven met veel vrijwilligers. Op maandag 7
november vindt in ’t Gasthoês in Horst de Avond van de Sport plaats. Sport aan de Maas, gemeente
Horst aan de Maas en enkele bestuurders van verenigingen in Horst aan de Maas zijn supporters van
alle vrijwilligers binnen het verenigingsleven. Tijdens de Avond van de Sport bieden zij de verenigingen
en hun vrijwilligers een podium.
Tot en met zondag 16 oktober
kan iedereen zijn of haar
verenigingsheld(en) nomineren.
Draait hij/zij bijvoorbeeld veel
kantinediensten, organiseert
deze clubheld veel voor de leden
van de vereniging of is deze
persoon op jonge leeftijd in het
bestuur gestapt? Dit zijn allemaal
voorbeelden van prestaties die

gewaardeerd kunnen en mogen
worden.

Stemmen
Na zondag 16 oktober kan er
gestemd worden op de genomi
neerde initiatieven. Dit kan tot en
met zondag 23 oktober. Samen
met de beoordeling van de vak
jury wordt, op basis van aantal

len en motivatie, op maandag
7 november de meest gewaar
deerde verenigingsheld en/of
groep helden bekend gemaakt.
Deze persoon of groep ontvangt de
Sportwaarderingsprijs 2022.
Kijk voor meer informatie over de
Avond van de Sport, nomineren,
stemmen en tickets op:
www.avondvandesporthadm.nl

installatietechniek. Onze groep van 40 collega’s staat dagelijks
klaar om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het
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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Geplukt

Ruuth Vervoort Horst
Paardrijden loopt als een rode draad door haar leven. Als klein meisje was ze er al gek op en nog altijd is
Ruuth wekelijks tussen de paarden te vinden. Niet alleen voor de paarden, maar inmiddels ook als
bestuurslid van een vereniging. Daarnaast stapt ze graag de motor op en geniet ze van de momenten met
haar vriend en kinderen. Deze week wordt de 36-jarige Ruuth Vervoort uit Horst geplukt.

Al haar hele leven woont Ruuth in Horst.
Ze houdt van het dorp en is ook niet van
plan om ooit te verhuizen. “Horst heeft
alles wat het moet hebben”, geeft ze
aan. “Je hebt hier het dorpse gevoel,
maar niet in zoverre dat de ons-kentons-cultuur de overhand heeft. Dat vind
ik heel fijn. Waarom zou ik weggaan?
Ik zit hier prima.” Ruuth groeide op aan
de Middelijk in een fijn gezin met één
oudere zus. Inmiddels woont ze al zes
jaar met haar twee kinderen in een fijn
huis in Horst, waar ze met veel plezier
woont. Op loopafstand van haar woning
bevindt zich haar werk. Ruuth werkt
namelijk al achttien jaar als kapster en
is momenteel werkzaam in de kapsalon
van KUIF Conceptstore. “Dit is een super
leuke werkplek, ik kan me geen fijnere
plek wensen. Het is heerlijk om bezig te
zijn met haar en daarnaast veel sociale
contacten op te doen.”
Binnenkort zijn ze niet meer met z’n
drietjes, omdat Ruuth plannen heeft om
samen te gaan wonen met haar vriend
Ruud. “Hij komt uit Helmond en ik heb
meteen in het begin gezegd: ‘als we
gaan samenwonen, dan is het in Horst’”,
lacht ze.

Nog één laatste poging

Medewerker Toetscentrum Horst
Wij zoeken een
medewerker
Voor Toetscentrum Horst van de
afdeling Laboratoria zijn wij op zoek
naar een medewerker voor 40 uur
per week in Horst.
Als medewerker help je mee met alle
operationele werkzaamheden bij het
toetsen, in standhouden en leveren
van fruitrassen. Van het verzorgen
van de planten in de kassen en op het
toetsperceel tot het helpen bij afleveren
van materiaal en voorbereiden van
toetsingen. Daarnaast voer je onderhoudswerkzaamheden uit.

www.naktuinbouw.nl

Vind jij het prettig om te werken in
een klein team, werk je nauwkeurig
en ben je niet bang om nieuwe ideeën
te omarmen? Heb je daarnaast een
tuinbouwopleiding op mbo-niveau
of ben je bereid die te volgen? Bekijk
dan de vacature op
www.naktuinbouw.nl/medewerkertoetscentrum-horst

Het stel leerde elkaar kennen via de
datingapp Tinder. “Als je net alleen
bent, dan ga je heel enthousiast alle
datingapps uitproberen”, lacht Ruuth.
“Toch liepen de meeste dates op een
teleurstelling uit. Op een gegeven
moment was ik er klaar mee en toen
heb ik alle datingapps verwijderd.”
Toch besloot Ruuth vorig jaar, tijdens de
coronaperiode, uit verveling de app nog
één kans te geven. “Ik was een beetje
aan het swipen uit verveling, zonder
de intentie om iets af te spreken. Toen
Ruud en ik een match hadden en hij
het gesprek begon, had ik daar eigen
lijk helemaal geen zin in. Toch beland
den we in een superleuk gesprek en
besloten we vrij snel iets af te spreken.”
Ruuth wist meteen dat Ruud het was
voor haar. “Ik weet nog dat een vriendin
me appte tijdens de date om te vragen
hoe het ging en dat ik antwoordde dat
hij fantastisch was”, lacht Ruuth. “Nooit
gedacht dat het via Tinder zou lukken,
maar inmiddels zijn we alweer een
jaar verder. En dat hij ook Ruud heet, is
natuurlijk helemaal leuk, vooral omdat
mijn zus Nieke heet en haar vriend Niek.
Dat verzin je toch niet?!”
Dat het goed gaat tussen het stel, blijkt
wel uit het feit dat ze plannen hebben
om aankomend jaar samen te gaan
wonen. “We hebben het wel echt rustig
aan gedaan in het begin, omdat ik al
twee kindjes heb”, legt Ruuth uit. Ruuth
kreeg Lennon (9) en Mekx (7) tijdens
haar relatie met haar ex. “We heb
ben een goede verstandhouding, dat is
superfijn. Over het algemeen zijn de kin
deren 60 procent van de tijd bij mij en
het andere gedeelte zijn ze bij papa. Ik
denk dat we op dat gebied een ‘droom
scheiding’ hebben gehad, waar veel
mensen d
 ie gaan scheiden een voor
beeld aan kunnen nemen.”
Ondanks dat de scheiding n
 aar omstan
digheden goed verliep, betekent dit
niet dat Ruuth hier geen verdriet van
gehad heeft. Iets wat haar door deze
moeilijke periode heeft geholpen, is
paardrijden. “Paarden worden niet voor

niets gebruikt voor therapieën”, legt ze
uit. “Het zijn echt spiegels en het paard
dat ik rijd is ook erg gevoelig, dus hier
haalde ik veel steun uit.” Al van kleins af
aan was de interesse in paarden ont
zettend groot. “Mijn ouders hadden er
alleen niets mee en wilden niet elke
zaterdag naar de manege rijden. Mijn
nicht had altijd pony’s en paarden en
zodra ik oud genoeg was om op mijn
fietsje naar Meterik te gaan, was ik daar
het grootste gedeelte van mijn vrije tijd.
Ik vond het heerlijk om te helpen met
poetsen en verzorgen.” Toen Ruuth haar
rijbewijs haalde op haar 18e en hierna
haar eerste auto kocht, was dan ook het
eerste wat ze deed zich inschrijven bij
de manege om paardrijlessen te nemen.
Toen Ruuth zwanger was, verdween het
paardrijden een beetje naar de achter
grond. Na de tweede bevalling pakte
ze dit vrij snel weer op en schreef ze
zich in bij de manege in Merselo. “Gauw
genoeg daarna kon ik bij iemand thuis
paard gaan rijden en werd ik lid van de
ruitervereniging in Melderslo.” Sinds
een paar maanden is ze hier secretaris.
“Het toenmalige bestuur had aangege
ven ermee te stoppen en zonder bestuur
geen club”, zegt Ruuth. “Toen zijn twee
andere leden en ik naar voren gestapt
en hebben we deze rollen op ons geno
men. Dat bevalt wel heel goed, we zijn
druk bezig om nieuwe dingen op te zet
ten.”
Ruuth is niet vreemd van vrijwilligers
werk, ze zit namelijk ook nog in de
organisatie van Vrienden van Mèrthal
Live. “Dit is een muziekevenement dat al
een aantal jaren georganiseerd wordt in
de Mèrthal”, legt ze uit. “Ik ben enkele
jaren vrijwilliger geweest achter de bar
en ben na twee jaar gevraagd om het
bestuur te versterken. Dit bestond alleen
maar uit mannen en er werd aange
geven dat ze wel een vrouw konden
gebruiken. Ik voelde me wel vereerd,
dus besloot het te doen. Je krijgt er heel
veel energie van. Wegens corona kon
het de afgelopen jaren niet doorgaan,
maar we zijn nu al bezig om zaken te
regelen voor volgend jaar.”

Motormuis
In de tijd die ze nog overhoudt, stapt
Ruuth graag de motor op. “Een jaar
geleden heb ik mijn rijbewijs gehaald”,
blikt ze terug. “Ik wilde dit altijd al, maar
op de een of andere manier kwam het
er nooit van. Toen een vriendin begon
met lessen, dacht ik: ‘zij doet het wel
gewoon, waarom doe ik het niet?’.
Toen Ruuth de motor bij haar vriendin
zag staan, was ze overtuigd: ze ging er
ook gewoon voor. “Ik dacht: ‘het is nu
of nooit, je leeft maar één keer.’ Het
ging heel goed en ik haalde alles in één
keer.” Nog voordat ze haar rijbewijs had,
stond er al een motor in de schuur. “Ik
was heel enthousiast, ja”, lacht Ruuth.
“Het was een gokje om hem aan te
schaffen voordat ik mijn rijbewijs had,
maar dit is allemaal goed gekomen.” In
de zomer stapt Ruuth dan ook zo vaak
mogelijk de motor op. “Ruud rijdt ook
motor, dus het is heerlijk om samen te
gaan toeren. Het is dat ik mijn werk om
de hoek heb, anders zou ik sowieso met
de motor naar het werk gaan.”
Tekst: Floor Velthuizen
Beeld: Susan Taks Fotografie

2909 \ verenigingen

19

Herfstmiddag bij Zoemhukske
IVN De Maasdorpen en de Imkervereniging Horst en omstreken organiseren zondag 2 oktober in en bij het Zoemhukske (Kasteellaan 3, Horst)
de jaarlijkse Herfstmiddag. Er staan allerlei activiteiten op stapel.
Bezoekers zijn welkom van 14.00 tot 16.00 uur.
Het is duidelijk herfst geworden en
daarmee tijd om vaste planten uit te
dunnen, zaden te verzamelen en te
bekijken hoe de tuin er komend jaar
uit komt te zien. In de drachtplanten
tuin van het Zoemhukske kun je zaden,
stekken en/of vaste plantendelen
meenemen en ruilen met, of geven
aan, ander tuinliefhebbers. Imkers
geven antwoord op vragen als: wat
zijn insectvriendelijke planten? Wat
is het belang van bollen in het voor
jaar? Wat is eigenlijk biodiversiteit? In
het Zoemhukske is te zien hoe je met
bijenwas een wasdoek kunt maken en
waar wasdoek voor te gebruiken is.

Kinderen kunnen met bijenwas kaar
sen rollen en er is ook honing te koop.
Marjan Wolfs en Rieky Janssen tonen
hoe je met natuurlijke materialen kunt
tekenen en schilderen. IVN-gidsen
nemen bezoekers om 14.15 en 15.15 uur
mee voor een korte wandeling door
Kasteelpark Ter Horst. Ze wijzen dan op
de typische kenmerken van het sei
zoen. Bladeren verkleuren en vallen
af. De vruchten en zaden die er nog
zijn worden gretig door allerlei dieren
opgepeuzeld om een vetreserve voor
de winter te kweken. Of ze leggen een
wintervoorraad aan. En natuurlijk zijn
er paddenstoelen te zien.

Herfstwandeling voor jong
en oud in Lottum
De Rozenhof in Lottum organiseert zondag 2 oktober een wandeling
onder leiding van een ervaren gids. Thema is dit keer herfst en paddenstoelen. De wandeling is geschikt voor jong en oud en begint om 10.30
uur vanuit de Rozenhof, Markt 2 in Lottum. Deelname is gratis.
Deelnemers kunnen bij terugkomst in
de Rozenhof gebruikmaken van het
(overdekt) terras voor een kop kof

fie met rozengebak of iets anders.
Ook een bezoek aan de tuin en het
museum is mogelijk.

Seizoensafsluiting Aldere Raod
De Plaggenhouwers
De Aldere Raod van Gekke Maondaagvereiniging De Plaggenhouwers sloot zaterdag 24 september het
seizoen 2021/2022 af. Dit gebeurde met een jeu de bouleswedstrijd. 25 leden, inclusief ‘de megjes’, stonden
deze dag paraat op de banen van de Grubbenvorster jeu de boulesclub. Na drie speelronden eindigde Wim
Seegers als winnaar. De tweede en derde plaats waren weggelegd voor respectievelijk Peter Gommans en
Janine Handgraaf.

Met de herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd
Vernieuwde vaccins beschermen tegen meer varianten van het virus

Het is weer herfst. We zijn meer binnen, en ramen en deuren blijven vaker dicht. Virussen zoals het coronavirus verspreiden zich dan sneller. Vaccinaties beschermen tegen ernstig ziek
worden door corona. Deze bescherming neemt na verloop van tijd af. Daarom kun je de komende tijd de herhaalprik halen. Die brengt je bescherming weer op peil.
Dat is extra belangrijk voor mensen met een kwetsbare gezondheid, die meer risico lopen om ernstig ziek te worden door corona.
Wanneer kun je de herhaalprik halen?
•
Als je 60 jaar of ouder bent (of dit jaar 60 wordt), krijg je in september of begin oktober
een uitnodiging. Misschien heb je deze al gehad.
•
Als je zorgmedewerker bent en met patiënten werkt, krijg je in september een
uitnodiging. Misschien heb je deze al gehad.
•
Als je jonger dan 60 jaar bent en ook wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse griepprik,
ontvang je vanaf begin oktober een uitnodiging voor de herhaalprik.
•
Iedereen van 12 jaar en ouder kan de herhaalprik krijgen. Behoor je niet tot
bovenstaande groepen en wil je weten wanneer jij aan de beurt bent? Dan kun je op
coronavaccinatie.nl/herhaalprik zien vanaf wanneer jij de herhaalprik kunt halen.

Goed om te weten
•
Met de herhaalprik ben je weer beter beschermd.
•
De vernieuwde vaccins beschermen tegen meer varianten van het virus, zoals de
omikronvariant.
•
Vanaf 3 maanden na je laatste prik of coronabesmetting kun je de herhaalprik halen.
•
Om de herhaalprik te halen, heb je eerst de basisprik(ken) nodig. Die kun je nog
steeds krijgen, door een afspraak te maken via 0800-7070.

Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter we een opleving van het coronavirus kunnen voorkomen. Zo blijven de zorg en de samenleving zoveel mogelijk open voor iedereen.

Meer weten? Kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik of bel 0800-1351.
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Liedjesavond D’n Dreumel
De Horster carnavalsvereniging D’n Dreumel houdt zaterdag 15 oktober weer haar jaarlijkse liedjesavond.
Dertien inzendingen strijden om de eer op de cd te komen voor het komende carnavalsseizoen.
Uitsluitend de vier liedjes die deze
avond het hoogste scoren, komen
op de cd. Diverse jury’s, waaronder
een carnavalisten-, een horeca- en
een publieksjury, kennen de punten
toe. Daarbij wegen de punten van de

hoofdjury het zwaarste. De artiesten
treden achter elkaar in twee blok
ken op, onderbroken door een pauze.
Voorafgaand aan de stemming zijn alle
liedjes nog een keer kort te horen in
een ‘slinger’. Verder is er deze avond

een optreden van een artiest wiens
naam nog even een geheim blijft.
De kaartverkoop is op zaterdag
15 oktober vanaf 10.00 uur bij
’t Gasthoês. De avond begint om
20.00 uur.

Bibliotheek brengt liefhebbers met elkaar in contact

Leesclubs moderne literatuur in Horst
en Venray

In de bibliotheek van Horst beginnen binnenkort leesclubs moderne literatuur. Donderdag 6 oktober is er in
Horst een informatiebijeenkomst.
De leesclubs zijn bedoeld voor men
sen die het leuk vinden om moderne
literatuur te (gaan) lezen en daar
door in contact willen komen met
andere liefhebbers. Wie wil weten of
een leesclub iets voor hem of haar is,

is van harte welkom op een van de
informatiebijeenkomsten.
De bijeenkomsten zijn een initiatief
van de landelijke organisatie Senia,
samen met de bibliotheek. Senia orga
niseert in heel Nederland leesclubs

(moderne) literatuur (ook Engels, Frans
en Duits), biografieën, poëzie, filoso
fie, natuur en (kunst)geschiedenis.
Belangstellenden zijn donderdag
6 oktober om 13.00 uur welkom in de
bibliotheek in Horst.

Vele activiteiten rondom het kinderboek

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!

Kinderboekenweek bij BiblioNu
De Kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober. Ook in de
bibliotheken van Horst en Venray zijn er gedurende die tien dagen allerlei activiteiten rond het kinderboek.
Leidraad is het Kinderboekenweekthema van dit jaar: Gi-Ga-Groen!
Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar
kunnen tijdens XpeditieBieb een eigen
miniatuur boomhut bouwen. In de
Bibliotheek Horst wordt een workshop
striptekenen georganiseerd. In Venray
kunnen de kinderen op avontuur in de
natuur met Kabouter Fluit, of aan de
slag in de bibliotheek met spannende

experimenten tijdens een MadScience
workshop. Voor de peuters is er
Peuterpop, waar ouders samen met
hun kind kunnen genieten van muziek,
beweging en spel. Spelenderwijs
wordt gewerkt aan gevoel voor
muziek, expressie en bewegen. Tijdens
Voorleespret kunnen kinderen van 2 tot

7 jaar genieten van een prentenboek.
Na het voorlezen wordt er geknut
seld en gezongen of samen muziek
gemaakt. De volledige activiteitenka
lender tijdens de Kinderboekenweek
is te bekijken via de website van
BiblioNu. Aanmelden voor de activitei
ten kan via biblionu.nl/activiteiten

Kapelconcerten bij openluchtmuseum De Locht

Nieuw muziekpodium in Horst aan de Maas
Op zondagmiddag in alle rust genieten van mooie muziek. Dat kan de komende wintermaanden bij
openluchtmuseum De Locht in Melderslo. Het museum presenteert vanaf oktober een nieuwe serie
kapelconcerten.
Na een lange onderbreking vormt
de sfeervolle kapel op het ter
rein van De Locht weer een intiem
podium voor een divers aanbod,
van dialectliedjes tot Engelstalig,
van amateurs tot professionals, niet
in de laatste plaats uit Horst aan

de Maas. De serie kapelconcerten
begint in oktober. Daarna staat tot
en met maart maandelijks een con
cert op het programma, telkens op
zondagmiddag van 15.00 tot 17.00
uur.
Kapel Sint Isidorus is te bereiken via

de zijingang aan de parkeerplaats
van het museum. De muziekuitvoe
ringen staan los van een museum
bezoek. Kijk voor meer informatie
over de kapelconcerten en tickets op
www.delocht.nl/kapelconcerten

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

Herdenkingstocht vermoorde bisschop Frans Schraven

Pelgrimswandeling van Lottum naar
Broekhuizenvorst

Het is op zondag 9 oktober precies 85 jaar geleden dat in China de uit Lottum afkomstige bisschop Frans
Schraven werd vermoord. Om dit te herdenken organiseert Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden die
dag een wandeling vanuit zijn geboorteplaats naar Broekhuizenvorst.
De wandeling van 13,5 kilometer
begint om 10.30 uur vanuit de paro
chiekerk aan de Markt van Lottum.
Voorafgaand aan de tocht begint in
de kerk om 09.30 uur een eucharis
tieviering waarin de vermoorde bis
schop wordt herdacht.

De wandeling gaat door de natuurge
bieden Schuitwater en de Kolck naar
Broekhuizenvorst, waar een bezin
ningsmoment is in de gedachtenis
kapel ter ere van Schraven en zijn
eveneens vermoorde metgezellen.
De terugweg verloopt via Arcen, waar

een pauze is voorzien. Omstreeks
15.00 uur is de tocht afgelopen.
Iedereen kan deelnemen. Opgave
vooraf is niet nodig. Op tijd aanwe
zig zijn in Lottum (om 09.30 uur voor
de viering of om 10.30 uur) is vol
doende. De deelname is gratis.
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Limburgse
Molendag in
Houthuizermolen
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Slagwerkshow in festivalsfeer in Gasthoês
De slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie van Horst organiseert zaterdag 8 oktober voor de derde keer Drums Around The World.
Na de wereldreis in 2012 en de droomreis in 2017, wordt het Gasthoês deze keer ondergedompeld in een heuse festivalsfeer.

Behalve een Nationale Molendag is
er ook een Limburgse Molendag.
Die vindt dit jaar plaats op zondag
2 oktober. Alle Limburgse winden watermolens zijn die dag te
bezoeken. Zo ook de
Houthuizermolen in Lottum.
De Houthuizermolen is vrij toeganke
lijk van 11.00 tot 16.00 uur. Er is een
expositie van het Limburgs Landschap
te bezichtigen. Ook is de molen tot
bovenin te beklimmen. Bij goed weer
worden er pizza’s gebakken van tarwe
meel, gemalen in de Lottumse molen.
Het hele proces, van meel tot deeg, van
bodem tot pizza, is te volgen op het ter
ras.
Als bijzondere attractie zorgt Kerfonse
Kanté voor de muzikale opluistering.
Kanté is afkomstig uit het Afrikaanse
Guinee. Tijdens een burgeroorlog wist
hij zijn vaderland te ontvluchten. Hij
kwam als asielzoeker in Venlo terecht.
Hij trakteert de aanwezigen op waanzin
nige Afrikaanse ritmes. Kinderen mogen
met hem mee trommelen. Inwoners van
Horst aan de Maas hebben Kanté gehol
pen om in het dorp Maneah een school
en een hospitaaltje te bouwen.

Bezoekers kunnen tijdens de avondvullende
show opgaan in een complete festivalervaring
waarbij alle facetten van een modern festival
aan bod komen. Denk aan de grote podia met
pop, rock en dancemuziek, maar ook aan klei
nere podia met bijvoorbeeld singer songwriters,
een silent disco of theater. Alle muziek wordt
deze avond verzorgd door een moderne slag

werkgroep. Dit betekent dat naast de bekende
slagwerkinstrumenten zoals drumstel, grote trom
en bekkens ook melodisch slagwerk als xylofoon,
vibrafoon en marimba wordt gebruikt.
Tijdens deze show wordt de slagwerkgroep bijge
staan door zowel regionale als nationale gastar
tiesten. Zo zal zanger Stef Classens, bekend van
programma’s als De beste singer-songwriter van

Nederland en The Voice of Holland, een aantal
bekende hits ten gehore brengen. Tijs Hermkens
uit Lottum geldt als jong regionaal zangtalent.
Verder is percussionist Martin Verdonk te gast.
Hij stond al op het podium met onder andere
Prince, Lionel Richie en Donna Summer.
Tickets voor deze slagwerkshow zijn te koop
via www.gasthoes.nl

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag
alle vestigingen geopend

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2023 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Met muziek van vroeger

Oktoberfest KBO Sevenum
KBO Sevenum organiseert vrijdag 14 oktober in samenwerking met
Trapperie de Werkplats een Oktoberfest. Het feest met Oktoberfest
muziek van vroeger begint om 16.00 uur. De eindtijd is door iedereen
zelf te bepalen.
De kaartverkoop is op zondag 2 okto
ber tussen 10.00 en 12.00 uur in de
KBO-ruimte in De Wingerd. Mochten
daarna nog kaarten over zijn, dan is

NIEUW:
tanden bleken
permanente
make up
powder brows

er op zondag 9 oktober tussen 10.00
uur en 12.00 uur nog een mogelijkheid
tot het kopen van kaartjes in de KBOruimte in De Wingerd.

OVERLAST DOOR
PLAAGDIEREN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

WWW.TRAAS.NL

Mooi
Natuurlijk

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

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
rs,
totale hoogte circ
vaste planten, heeste
a 320 cm
bomen, haagplanten
enz.

€ 119,99

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

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Albert Heĳn 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 2 oktober 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 6 oktober 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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3 letters
MAT
PAN
4 letters
BORD
KAST
WIEG
5 LETTERS
BEZEM
DEKEN
DIVAN
LEPEL
MIXER
SPAAN
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9 letters
GEBAKSTEL
HOESLAKEN
KLAPSTOEL
LADENKAST
LEUNSTOEL
MELKKOKER
PIANOKRUK
SOEPLEPEL
VLEESVORK
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10 letters
AFDRUIPREK
DROOGMOLEN
KAMERSTOEL
MENUHOUDER
MEUBELSTUK
SUIKERTANG
TAARTSCHEP
TAFELLAKEN
TRAPPELZAK
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11 letters
HAARDSCHERM
KEUKENSTOEL
KEUKENTAFEL
KOFFIEMOLEN
KRUIMELDIEF
SCHEMERLAMP
SCHUIMSPAAN

De overgebleven letters vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in de Hallo van 22 september 2022 was:

6 letters
DEKBED
MATRAS
7 letters
BEDBANK
GANGMAT
KAPSTOK
THEEPOT
8 letters
ARMSTOEL
INBOEDEL
KOOKBOEK
SPOELBAK
STEELPAN
THEEMUTS
TUINBANK

A
K
T
N
E
G
M
H
L
R
L
K
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I
V
A
N

En de winnaar is: Henk van Hegelsom uit Grubbenvorst. Van harte
gefeliciteerd met een Horster Cadeaubon Asteblif t.w.v. € 25,- beschikbaar
gesteld door Intermakelaars in Horst!
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Religie

Rijbewijskeuringen CBR in Melderslo

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 2 oktober

Broekhuizenvorst
Zaterdag 1 oktober

19.15

Horst

Zondag 2 oktober
Maandag 3 oktober
Dinsdag 4 oktober
Woensdag 5 oktober
Donderdag 6 oktober
Vrijdag 7 oktober

Zaterdag 1 oktober

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

19.15

Lottum

Zondag 2 oktober

09.30

Meerlo

Zondag 2 oktober
Donderdag 6 oktober
- biddende moeders

Gebiedsteams

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

11.00
09.00
09.30

Melderslo

Zaterdag 1 oktober

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

17.30

Meterik

Zaterdag 1 oktober

Tandarts

Spoedgevallendienst

19.00

Sevenum

30 september t/m 2 oktober

Zondag 2 oktober
+ uitstelling
Maandag 3 oktober
Dinsdag 4 oktober
Donderdag 6 oktober
Vrijdag 7 oktober

Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

Dinsdag 4 oktober

3 t/m 6 oktober

De Schuilplaats

kerkdienst

De levende uil Marnix diende als
voorbeeld voor de uil ‘Enlighten me’.
De veren zijn met ongelooflijk veel
geduld en precisie opgebouwd uit
minieme stukjes stof, draadjes en
pluisjes. De verentekening maakte Van
de Zande met naaldkant waarvoor ze
met de hand uit verschillende kleuren
samengestelde draden draaide. Voor
de 3D-geprinte poten, snavel en ogen
werkte ze samen met Luximprint, een

OPEN DAG

Iets voor jou? Of vrijwilliger in de kookgroep? Zie jij jezelf in die rol? Wil je
eerst een oriënterend en vrijblijvend gesprek over wat de taken inhouden?
We willen het je graag vertellen! Stuur een mail naar info@doevenbos.nl en

Open dag
2
8 oktober 202

Brand, ongeval of misdrijf
112

0900 88 44

e Doevenbos z
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kt open dag. Als je wilt
Hospice Doemen
venbdaar
os zoek
komen kijken,t ben je van harte
Buurtzorghuis
zoekt
Buurtzorghuis Hospice
Hospice Doevenbos
Doevenbos
zoekt
Vrijwilliger voor
welkom!
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Buurtzorghuis
Hospice
Doevenbos
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mbineerd met
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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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Op
eensnelprachtige
Horst
wij nemen
contact met je op.locatie
Maak jezelf in
‘oneindig
belangrijk bij
een eindig leven’. Doe het voor die ander. Doe het voor jezelf!
zorgt een team van deskundige
verpleegkundigen en vrijwilligers
voor hun gasten in de laatste
levensfase.

Oneindig belangri
jk
Buurtzorghuis
b
ij
dig8leoktober
Hospiceen einOp
ven... aanstaande houdt

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

binnentreedt in een donkere ruimte
waarin de uil zich in volle glorie laat
zien. Het werk van Van de Zande is
gevat in een 3D-lijst met dezelfde
lichtschakeringen als die in de film.
De wijze waarop ze de textiele tech
nieken, die ze door zelfstudie heeft
verworven, gebruikt in haar kunst
werk is onnavolgbaar.

Vrijwilliger voor in de zorg, gecombineerd met gastvrouw/gastheer taken.

Alarmnummer

Priesternoodnummer

bedrijf dat decoratieve en functionele
optische kunststoffen produceert.
Het bekijken van het kunstwerk
wordt ingeleid door een korte film
met de roep van een uil in de nacht.
Vervolgens gaat de donkerte gefa
seerd over in het licht van de opko
mende zon tot op volle sterkte.
Muziek en gesproken tekst sluiten aan
op wat er gebeurt.
De volgende stap is dat de bezoeker

VRIJWILLIGERS

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

10.00

www.regelzorg.nl of tijdens kantoor
uren via de afsprakenlijn 088 23 23
300. De artsen waar RegelZorg mee
samenwerkt, zijn aangesloten bij
ZorgDomein. Zij vullen de formulieren
digitaal voor de aanvrager in en ver
sturen deze direct naar het CBR. Kijk
voor meer informatie over de proce
dure op de website van RegelZorg.

In Museum de Kantfabriek is van zondag 23 oktober tot en met vrijdag 30 december ‘Enlighten me’ te ervaren.
Textielkunstenaar Minke van de Zande werkte drie jaar aan dit kunstproject.

Verloskundige zorg

19.00
19.00

of via RegelZorg. Deze vragenlijst over
de gezondheid moet de aanvrager
eerst zelf invullen en opsturen naar
het CBR. Als antwoord krijgt de aan
vrager van het CBR het verslag dat de
keuringsarts moet invullen. Pas op
dat moment kan de aanvrager een
afspraak maken voor de keuring.
Een afspraak maken voor het spreek
uur kan uitsluitend bij RegelZorg via

‘Enlighten me’ in Kantfabtiek

Danure Verloskundigen

Zaterdag 1 oktober
Woensdag 5 oktober

5

Houd zelf de einddatum van uw rij
bewijs in de gaten. Wie ook medisch
gekeurd moet worden, wordt geadvi
seerd vijf maanden voor deze datum
met het verlengen van het rijbewijs te
beginnen. De eerste stap is het kopen
en invullen van een gezondheidsver
klaring. Dat kan online op mijn cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring
is te koop bij de meeste gemeenten

| Doevenbosweg 4, Horst
Buurtzorghuis Hospice Doevenbos zoekt

Tandartsenpraktijk Dentilia
Helfrichstraat 14a, Venray
0478 581 458

19.00

Tienray

zondag

Huisartsenpost

11.00
09.00
09.00
09.00
18.30
18.30

Kronenberg

Een medische keuring voor het verlengen van het rijbewijs is verplicht voor wie 75 jaar of ouder is, voor wie
een rijbewijs C/D/E gaat halen of vernieuwen en voor wie om medische reden een arts moet bezoeken van het
CBR. Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen vrijdag 7 oktober, vrijdag 4 november en
woensdag 30 november medisch laten keuren in MFC De Zwingel in Melderslo voor de verlenging van hun
rijbewijs.

Apotheek Maasdorpen

11.00
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SMARTHOME
EEN VEILIG &
SLIM HUIS!
WITGOED • MULTIMEDIA • BEVEILIGING • WONEN

Adviesprijs 399,-

EUFY BEVEILIGINGSCAMERA’S
Eufycam 2 Pro 2+1 kit

329,-

• Bewegingsdetectie • Ingebouwde microfoon
• Ingebouwde speaker • IR-nachtzicht • Spatwaterdicht

Adviesprijs 229,-

TP-LINK MESH WIFI
Deco X50(2-pack)

199,-

• Koppel tot 150 aparaten •Snelheden tot 2,4 Gbps
• AI Mesh technologie • Gemakkelijk te installeren dankzij
de Deco App • WiFi 6

Adviesprijs 59,99

GOOGLE NEST SLIMME SPEAKER
Nest Mini charcoal

33,-

• Google Assistent • Speel muziek af via Spotify, YouTube
Music, TuneIn Radio en meer • Voice Match • Smarthome

65’’
10,5’’

Adviesprijs 229,-

SAMSUNG TABLET

Galaxy Tab A8 32GB Wi-Fi Dark Gray

185,-

• 10,5 inch • 32GB opslag • 3GB werkgeheugen
• Octa core processor

B
SAMSUNG WASMACHINE
WW80T734AWH/s

Adviesprijs 3598,-

Adviesprijs 899,-

699,-

• QuickDrive • Automatische dosering van wasmiddel en
-verzachter • Super Speed • 8kg vulgewicht
• AI control • SmartThings app

SAMSUNG COMBIDEAL

QE65QN92BATXXN + HW-Q800B/XN

2399,600,- CASHBACK!

• Neo QLED • 4K Ultra HD • Neo Quantum Processor 4K
Dolby Atmos • Q-Symphony & SpaceFit Sound
• Ook los verkrijgbaar!
* Prijs na €600,- cashback, cashback geldig t/m 9-10-2022

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

