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Blik op toekomst
Wat vinden jongeren nu écht zinnige zaken? En wat kan er beter in deze regio? Om die vragen draaide het dinsdag 4 oktober tijdens Zinnige Zaken, waarbij zestig middelbare scholieren de raadszaal van Horst aan de Maas bevolkten. Daar werd gediscussieerd aan de hand van een handvol ideeën, waar de jongeren zelf mee op de proppen kwamen. Onder leiding
van burgemeester Ryan Palmen spraken ze over het overschot aan lege panden in het centrum van Horst, het gebrek aan uitgaansmogelijkheden voor jeugdigen, een gevaarlijke
verkeerssituatie en eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren. Na het tellen van de stemmen kwam het plan om een uitgaansgelegenheid speciaal voor jeugd vanaf 15 jaar te
creëren als winnaar uit de bus. De betogers die zich hier hard voor maakten, mogen hun plannen binnenkort presenteren aan de ‘echte’ gemeenteraad, in de hoop dat er daadwerkelijk iets verandert aan het gebrek aan opties dat zij ervaren. / Beeld: Jelle van Hees

Meer mensen in aanmerking voor ondersteuning

Gemeente maakt 600.000 euro vrij
voor mensen in financiële nood

In de begroting van 2023 legt de gemeente Horst aan de Maas de nadruk op het helpen van inwoners
die niet rond kunnen komen. Hier wordt 600.000 euro voor uitgetrokken. In de begroting wordt
voorgesteld dat inwoners met een inkomen tot 150 procent van het bijstandsniveau gebruik kunnen
maken van verschillende (financiële) voorzieningen. Horst aan de Maas is de eerste gemeente van
Nederland die dit percentage zo ver ophoogt.
De gemeente ziet momenteel al
een stijgende lijn in het aantal
financiële hulpvragen en schat in
dat dit aantal nog verder stijgt.
De verwachting is dat dit met
name terug te zien is in de aanvragen individuele bijzondere
bijstand, schuldhulpverlening en
bij samenwerkingspartners als
stichting Leergeld en Synthese.

Momenteel ligt de grens voor
veel regelingen op 120 procent
van het bijstandsniveau. Als deze
grens opgehoogd wordt, is het
vanaf 2023 voor meer inwoners
met financiële problemen mogelijk om ondersteuning te krijgen.
Ook bedrijven die het moeilijk
hebben, worden ondersteund
door de gemeente. Zo wordt de

OZB voor bedrijven niet verhoogd
in 2023, terwijl dit eigenlijk wel
op de planning stond. “Zo komen
we ondernemers tegemoet in de
verhoogde kosten die zij op dit
moment ook hebben”, legt Elbers
uit. Vanaf 2024 is de OZB wel
weer ingecalculeerd.

DEZE WEEK
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Mariapeel herstellende na brand
Natuurgebied Mariapeel toont zich veerkrachtig na de brand die op 31 augustus ongeveer 41 hectare in de as
legde. Enkele dagen na het uitbreken van de brand waren de eerste tekenen van herstel al zichtbaar. Wat de
exacte schade aan flora en fauna is valt op dit moment nog niet te zeggen.

Na het uitbreken van de brand duurde
het vijf dagen voor de brandweer
het sein brand meester kon geven.
Staatsbosbeheer is daarna nog ruim
1,5 week bezig geweest met nablussen.
Op donderdag 15 september kwam ook
daar een einde aan, nadat werd geconstateerd dat de brand echt uit was.
De brand vond plaats in het zogeheten
noordelijke puttencomplex, een gebied
met hoge natuur- en cultuurhistorische
waarden. In dit deel van de Mariapeel
zijn de sporen van het turfsteken nog
goed zichtbaar: de Peelbanen en de
veenputjes. De veenputjes vormen nu
samen weer een hoogveenmoeras, met
bijzondere plantensoorten.

tot 1 meter bodem weggebrand. Ook
hebben veel bomen het niet overleefd.
Momenteel is Staatsbosbeheer bezig
met het opruimen van beschadigde en
dode bomen in het afgebrande gebied.
Dit zal enkele weken duren. Bomen die
nog op de Peelbanen staan worden
uit voorzorg weggehaald. De wortels
van de bomen maken de Peelbanen
instabiel, waardoor er tijdens en na
een brand flinke gaten zijn ontstaan.
Later zullen ook de rasters worden
hersteld, zodat er weer veilig vee kan
grazen in het natuurgebied. Verdere
maatregelen worden bepaald aan de
hand van de uitkomsten van de inventarisaties.

Bomen uit voorzorg geruimd

Gedeeltelijk afgesloten

De komende weken zal
Staatsbosbeheer inventariseren welke
schade de brand heeft aangericht aan
flora en fauna. Op een aantal plekken
is de veenbodem verloren gegaan door
het smeulen na de brand. Vooral de
Peelbanen hebben het zwaar te verduren gehad. Op sommige plekken is

Tijdens de herstelwerkzaamheden is
het afgebrande gebied in de Mariapeel
nog afgesloten. De afsluiting wordt
ter plaatse aangegeven. De overige
paden zijn wel gewoon toegankelijk,
maar moeten nog worden opgeknapt.
Dat zal gebeuren wanneer het weer
daar geschikt voor is.

Dertig woningen aan Prinses Marijkestraat in Horst worden gesloopt
Wonen Limburg gaat twee woonblokken met dertig maisonnettewoningen aan de Prinses
Marijkestraat in Horst slopen. Het is de bedoeling dat de woningen eind 2024 tegen de vlakte gaan.
Er komen ongeveer vijftig appartementen voor terug. De mensen die nu in de maisonnettes wonen,
moeten voor die tijd verhuizen.

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres

De huisnummers die verdwijnen zijn
nummers 50 tot en met 108. Daarnaast
worden achttien garageboxen, die bij
het complex liggen, weggehaald. Een
woordvoerder van Wonen Limburg
geeft aan dat er verschillende redenen zijn voor de sloop. “Allereerst is
het type woning niet ideaal”, legt ze
uit. “Het zijn maisonnettewoningen
met drie lagen in totaal. Het benedengedeelte bevat gelijkvloerse wonin-

eerst nieuwe woningen komen, voordat
er gesloopt wordt. “Daarom worden er
de komende twee jaar 54 nieuwbouwwoningen sociale huur gerealiseerd
op locaties als de Bemmelstraat en de
Veemarkt. Daar zouden deze mensen
ook naartoe kunnen.”
Ondertussen ligt er een plan voor het
creëren van nieuwe woningen op deze
plek. “Dit zullen tussen de veertig en
vijftig appartementen zijn en het wordt
een mix van sociale huurwoningen,
sociale koopwoningen en midden huurwoningen. Hoe die verdeling er precies uit gaat zien, is nog niet helemaal
bekend.”

Oh, zit dat zo!

Met een sterk gazon de winter ingaan
is belangrijk, maar hoe doe je dit?
Na de droge en warme zomer heeft het gazon het moeilĳk. Wil je een nieuw leven voor je gazon, dan is het noodzakelĳk om nu je gazon
te verwennen met een onderhoudsbeurt. Verticuteren, bemesten, bĳzaaien, bekalken en bladeren verwĳderen zĳn enkele werkzaamheden die je kunt doen.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en
12.00 uur en op afspraak

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

den sociale woningen gebouwd, zodat
er meer spreiding komt in heel Horst.”
De bewoners van de woningen die
gesloopt gaan worden, zijn inmiddels
op de hoogte gesteld van de plannen.
Zij hebben twee jaar de tijd om iets
gen, geschikt voor alleenstaanden.
Daarboven bevinden zich gezinswonin- anders te zoeken, maar worden hierbij
gen die twee lagen hebben. De wonin- wel een handje geholpen. “Deze mengen zijn erg gehorig en dit is niet ideaal, sen krijgen een urgentiestatus”, legt
gezien het feit dat er gezinnen boven
de woordvoerder uit. “Ze krijgen vooralleenstaanden wonen. Bouwtechnisch rang op het woningaanbod van Thuis
en energetisch zijn de woningen niet
in Limburg. Als ze nu een woning zien
meer van deze tijd.” Wat ook meespeelt die ze willen, kunnen ze al verhuizen.
in de keuze is dat er afgesproken is om Als ze echter nog even willen blijven,
het aantal huurwoningen te verminde- dan kan dit ook.” Daarnaast vindt de
woningcorporatie het van belang dat er
ren in Horst-West. “Elders in Horst wor-

Een speciale herfstbemesting, met
extra kalium, strooi je nu en zorgt
ervoor dat uw gazon sterk de winter ingaat waardoor uw gazon beter

bestand is tegen extreme weersomstandigheden zoals vorst, sneeuw
en dooi. Ook het niet te kort maaien
van uw gras zal helpen bij het goed
de winter doorkomen, houd een
maaihoogte van ongeveer 3 centimeter aan. Is uw gazon geel of met
kale plekken de zomer uit gekomen,
dan kan het raadzaam zijn om nu uw
gazon te verticuteren en gras bij te
zaaien zodat uw grasmat weer dichtgroeit. De herfstbemesting zal uw
gazon weer groener maken. Ook als
er al mos begint te groeien, zal dit bij
het verticuteren worden verwijderd
en krijgt het gras ruimte en lucht
om te groeien. Ook deze ontstane
ruimte kunt u bijzaaien met graszaad
met een speciale meststofcoating.
Op deze manier groeit uw grasmat
weer snel dicht. De coating zorgt er

ook voor dat de vogels uw graszaad
niet opeten. Zorg de komende tijd
dat de vallende bladeren uw gazon
niet verstikken door het blad tijdig
te verwijderen. Dit gaat gemakkelijk
met een bladhark of een bladblazer. Doe dit wekelijks zodat uw gras
zonlicht krijgt. Zonder licht kan uw
gras niet groeien of groen worden.
De laatste klus komt in de winter
aan bod, uw gras dient bekalkt te
worden. Kalk zorgt ervoor dat de
pH (zuurgraad) op peil blijft. Kalk
verbetert ook de bodemstructuur.
Als de pH te laag wordt (de bodem
is dan te zuur), kunnen planten en
ook uw gazon geen voeding opnemen en zullen deze slecht groeien.
Mos groeit heel goed in een zure
bodem en daarom heeft kalk
strooien ook een effect op het voor-

komen van mos in uw gazon. De pH
van de bodem moet rond de 6.5 liggen, dan groeit gras het beste.

Wil je nog meer informatie?
Bij Welkoop Sevenum geven we je
graag persoonlijk advies!

Door: Johan van den Beuken,
Welkoop Sevenum

Welkoop Sevenum,
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl
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Vijf politiemensen duiken op Snapchat-kidnapping
die pesterij blijkt te zijn
Berichten via Snapchat, een verliefde en goedgelovige puber, vermeende ontvoering en verkrachting, het in
paniek bellen van het noodnummer én vijf agenten die op de zaak duiken: het zijn een aantal van de ingrediënten die horen bij een verhaal dat zich vorige week afspeelde in deze regio. De 16-jarige en goedgelovige puber
werd, zonder dat hij daar erg in had, via sociale media zo ernstig in de maling genomen dat hij zich genoodzaakt
voelde 112 te bellen. En dat nota bene tijdens de nationale Week Tegen Pesten. Zijn bezorgde moeder doet nu
anoniem haar verhaal, in de hoop dat er lering uit wordt getrokken.
De 16-jarige puber heeft autisme en
ADHD en is vaak eenzaam. Zoals zoveel
jongeren wil hij maar wat graag contact met leeftijdsgenoten. Op sociaal
vlak is hij niet de sterkste en in het
dagelijks leven heeft hij moeite met
het maken van nieuwe vrienden en
vriendinnen. Sociale media bieden
in zulke gevallen vaak een uitkomst.
De drempel is laag en even snel een
berichtje sturen is eenvoudiger dan
op iemand afstappen. “Het ging in dit
geval om contact via Snapchat”, vertelt zijn moeder. “Via een app kun je
foto’s en berichten naar elkaar sturen,
die automatisch gewist worden na een
handvol seconden.” Samen met een
vriend legde hij via de app contact met
twee meiden. Al gauw spraken ze iets
af, zonder dat ze elkaar ooit gezien of
gesproken hebben. De meiden stelden
een dubbeldate voor. Een suggestie
waar de jongens maar al te graag op
ingingen. Die avond zouden ze elkaar
voor het eerst treffen bij een kerk in de
regio. “Terwijl mijn zoon en zijn vriend
op de afgesproken plek stonden te
wachten, kwamen er nieuwe berichten binnen via Snapchat. Er was onder
andere een foto van een zwaar beschadigde fiets te zien, vergezeld van
berichten waarin viel te lezen dat er
een ongeluk zou zijn geweest waar de
meiden bij betrokken waren. Zo gaven
ze te kennen dat de dubbeldate niet
door kon gaan”, blikt de moeder terug.

Verkrachting
De jongen twijfelde niet aan de lezing
van de meiden. Hij is goedgelovig en
zette verder geen vraagtekens bij het
verhaal. Wel maakte hij zich zorgen om
de gezondheid van het meisje waar hij
intussen stiekem een oogje op had en
hoopte vooral dat ze met de schrik is
vrijgekomen. Het duurde niet lang voor
de jongen, die in het weekend bij zijn
ouders verblijft en doordeweeks in een
zorginstelling woont die zich speciaal op autistische jongeren richt, weer
iets hoorde van het meisje. “Als hij
thuis is, heeft hij soms tijd nodig om
iets te verwerken. Op zondag was dat
ook het geval. Hij was opeens weg,
een tikkeltje verward. Ik dacht dat het
allemaal even moest zakken”, vertelt
zijn moeder. Maar de 16-jarige bleef
wel erg lang van huis. “Hij vertrok
om 16.00 uur. Om 19.30 uur belde hij
me. Hij bleek naar een naburig dorp
te zijn gewandeld. ‘Wat moet ik doen
mam?’ vroeg hij.” Eerder die dag had
hij wederom Snapchats ontvangen van
de meiden. Daarin deden ze het lijken
alsof één van hen tegen haar wil werd
vastgehouden en zou worden verkracht. “Hij wist via Snapchat op welke
locatie dat gebeurde. Hij wilde de held
zijn en liep er naartoe.” Moeder adviseerde haar zoon om direct 112 te bellen. Ze hoorde aan zijn stem dat hij in
de overtuiging was dat het menens
was en dat hij meende dat de meid

met wie hij contact had via de app serieus gevaar liep.

Politie aan de lijn
Het advies van moeder werd opgevolgd,
waarna de puber enigszins in paniek
het noodnummer belt. Niet lang daarna
ging de telefoon van moeder weer.
“Dit keer had ik de politie aan de lijn.
De agenten wilden van mij weten hoe
serieus ze het verhaal van mijn zoon
moesten nemen. Hij had de agenten
zojuist telefonisch verteld wat hij even
daarvoor ook aan mij vertelde: dat er
een meisje van 15 jaar werd gekidnapt
en verkracht. Ik heb ze gezegd dat ik
een slag om de arm hield, maar ook
niet uit kon sluiten dat het inderdaad
klopte.” Op dat moment kreeg de zaak
de hoogste prioriteit binnen het korps.
Een vijftal agenten zette alles op alles
om de locatie van de vermeende kidnapping en verkrachting te achterhalen.
“Blijkbaar kregen de meiden daar ook
lucht van. Nadat ze hoorden dat 112 was
gebeld en de politie er bovenop zat,
meldden ze via Snapchat dat het allemaal nep was. Mijn zoon was al die tijd
voor de gek gehouden”, klinkt de moeder emotioneel. Daarmee bleek de kous
nog niet af. Vijf politiemensen waren
anderhalf uur aan deze misplaatste grap
kwijt. “Gelukkig namen ze ons niets
kwalijk. Ze hebben gezegd dat het goed
was dat mijn zoon 112 heeft gebeld.
Hij was eventjes bang dat hij een flinke

boete tegemoet kon zien wegens een
valse melding. Die blijft hem bespaard.”
Wie er achter het Snapchat-account zat
dat doelbewust liet geloven dat er een
ernstig misdrijf werd gepleegd, is vooralsnog een raadsel. “We weten niet eens
of het daadwerkelijk om een meisje
ging. Het kan ook iemand zijn geweest
die weet in welke situatie mijn zoon zit
en doelbewust misbruik heeft gemaakt
van zijn goedgelovigheid. Het zal vast
begonnen zijn als geintje, maar dit ging
veel te ver.” De politie heeft te kennen
gegeven graag in gesprek te gaan met
de grappenmakers.

Volledig de weg kwijt
Hoewel de gebruikers achter het
account op Snapchat achteraf anoniem
hebben toegegeven dat het om een
uit de hand gelopen grap ging, had
hun slachtoffer de nodige moeite om
het voorval te verwerken. “Zowel hij
als zijn vriend waren eventjes volledig
de weg kwijt na dit incident. Ze waren

ervan overtuigd dat het echt was.
Mensen zoals mijn zoon nemen alles
voor waarheid aan. Waarschijnlijk hebben één of meerdere mensen flink gelachen met het in de maling nemen van
een autistische puber.” Inmiddels gaat
het weer wat beter met het slachtoffer.
Hij is van de schrik bekomen en heeft
zijn dagelijkse ritme weer opgepakt.
Zijn begeleiders gaan met hem aan de
slag om het gebruik van de mobiele
telefoon en sociale media beter te
monitoren, om dit soort incidenten in
de toekomst te voorkomen. En de partij
die hem liet geloven dat hij een date
had, die vervolgens werd gekidnapt
en verkracht? “We hopen dat ze ervan
geleerd hebben, dat ze beseffen dat het
gigantisch uit de hand is gelopen en dat
ze in het vervolg drie keer nadenken
voor ze besluiten iemand voor de gek te
houden.”

Tekst: Jelle van Hees

De hele maand
oktober -20%
op alle kunstkerstbomen

Buurtdiensten

Horst

zoekt
enthousiaste

huishoudelijk
medewerkers

vaste krachten & oproepkrachten

Gastles Weisterbeek over gezond gedrag
Voor een aantal leerlingen van basisschool De Weisterbeek in Horst stond dinsdag 27 september de eerste
activiteit van dit schooljaar in het kader van KERNgezond op het programma. Tijdens een gastles stond
gezond gedrag centraal. De gastles stond in het teken van niet pesten, niet discrimeneren en respectvol
met elkaar omgaan. Aan de hand van discussies ontdekten de leerlingen wat gezond gedrag is en hoe ze dit
toepassen op school, tijdens het sporten en in hun dagelijkse leven. Daarnaast was er een kickboksclinic
van een ervaren instructeur van Sportcenter Balance. Bij kickboksen is respect voor elkaar belangrijk,
evenals naar elkaar luisteren, discipline en samenwerken.

Buurtdiensten Horst biedt hulp bij o.a. het huishouden.
Deze zorg bieden wij vanuit een klein zelfsturend team. Dit
betekent korte lijnen tussen het team en de cliënten. Je bepaalt, in
overleg met je cliënt en collega’s je eigen agenda. Heb jij hart
voor mensen en lijkt het je leuk om met een enthousiast team er
te zijn voor onze cliënten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Meer informatie of direct solliciteren? 06 1255 4163
Mail je vragen en/of je sollicitatie + CV naar:
horst4@buurtdiensten.nl
werkenbijbuurtdiensten.nl
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
T.k. gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier bloter mesttank
kipper tractor enz 06 19 07 69 59

Vier generaties

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

Als je moeder sterft en je vader lang geleden
hoop dan dat je de liefde erft
want het kind zijn is nu verleden
Na alle fijne jaren die we samen met haar mochten beleven,
hebben we afscheid moeten nemen van

Nelly Geurts-Houwen
5 Horst, 17 juli 1923
c Horst, 26 september 2022
weduwe van

Jac Geurts
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

Mam van
Elly en Guus
Jan en Jeanne
Hans en Astrid

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Oma van
Yvonne, Monique, Ellen, Jeroen,
Marjolijn, Caroline en partners
Superoma van
Roos, Finn, Senn, Mila, Ilan
Correspondentieadres: Schansstraat 2, 5961 DC Horst
De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.
Wij willen iedereen bedanken voor de steun en medeleven
op welke manier dan ook. Het heeft ons goed gedaan.

Sanna zorgt voor
vier generaties
Met de geboorte van Sanna Hoebe op zondag 14 augustus van dit jaar,
werd de familie Derks uitgebreid met een vierde generatie. Sanna is
de dochter van Milou Hoebe uit Heemstede en kleindochter van Hilda
Derks uit Horst. Ze is tevens de tweede achterkleindochter van
superoma Jo Derks-Nabben uit America.
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MC Vors kijkt terug op vijftig jaar rijden en feesten
MC Vors uit Broekhuizenvorst is al ruim een jaar in de feeststemming.
In maart vorig jaar was het vijftig jaar geleden dat de motorclub opgericht werd. Vanwege corona kon het jubileum toen niet gevierd worden
en daarom pakt de motorclub dit jaar groots uit. Het 50-jarig bestaan
wordt zaterdag 8 oktober gevierd met een grote motortocht en een
feestavond bij café-zaal-cafetaria ‘t Dörp in Broekhuizenvorst,
tevens het clubhuis van de motorclub.
In 1971 werd MC Vors opgericht door
een groep motorliefhebbers. Eén van
deze oprichters was Lambert van
‘t Groenewolt, die met zijn 73-jarige
leeftijd het oudste lid is van de club
en nog geregeld de motor opstapt om
een ritje te maken. “We waren toentertijd met zo’n acht motorrijders hier
in Broekhuizenvorst en besloten een
club op te richten”, blikt Lambert terug.
“De club was en is nog altijd voor
motorrijders die dezelfde passie hebben en dit willen delen met anderen”,
voegt voorzitter Nick Clabbers hieraan toe. “Door de gezamenlijke hobby
ontstonden al snel vriendschappen en
hierdoor is het sociale aspect voor ons
net zo belangrijk als het motorrijden
zelf.” Dat kan bestuurslid Jan Muysers
beamen. “De motor is de aanleiding
om gezamenlijk dingen te ondernemen
en gezellig te feesten”, geeft hij aan.
Zo bezoekt en organiseert de club, die
inmiddels uit ruim vijftig leden bestaat,
meerdere keren per jaar verschillende
evenementen zoals tourritten, motortreffen, clubavonden en kampeerweek-

enden. Het mooiste aan motorrijden
vinden de heren het gevoel van vrijheid
dat het geeft. “Bochten rijden is mooi
en je bevindt je buiten in de natuur. In
de auto zit je echt in een blik”, lacht
Nick. “Het is uitdagender”, voegt Jan
hieraan toe. “En voor mij is de saamhorigheid erg belangrijk”, zegt Lambert.

Mooie momenten
Al deze evenementen vormen voor de
leden van MC Vors een rits aan hoogtepunten uit het 50-jarig bestaan.
“Het tweede weekend van april organiseren we altijd ons eigen motortreffen”, zegt Lambert. “Dat vind ik wel
een hoogtepunt. We maken dan een
verrassingsrit van 80 tot 100 kilometer en in het verleden kampeerden
we dan ook ergens. Dat overnachten
gebeurt nu minder, omdat we veel
oudere leden hebben.” De gemiddelde leeftijd van de club ligt namelijk rond de 50 jaar. “Het jongste lid
is 26”, geeft Jan aan. “Helaas merken
we dat jongeren minder snel interesse hebben om bij een vereniging te

gaan. Daarom is het grootste gedeelte
van onze leden al een stuk ouder.”
Dit houdt ook in dat er, nu de club vijftig jaar bestaat, verschillende leden
inmiddels overleden zijn. “Dat is heel
heftig”, geeft Lambert aan. Toch lukt
het MC Vors hier een mooie draai aan
te geven. “We rijden vaker mee in de
rouwstoet met onze motoren”, vertelt
Nick. “Ook hebben we een keer de
kist op de zijspan vervoert. Dat was
erg indrukwekkend. Als de familie dit
wil, staan we klaar.”

Feest
MC Vors viert zaterdag 8 oktober
het 50-jarig bestaan bij café-zaalcafetaria ‘t Dörp in Broekhuizenvorst.
Om 11.00 uur ‘s ochtends wordt hier
verzameld voor een korte motortocht
waaraan iedereen mee mag doen.
“De tocht is ongeveer 80 kilometer
lang”, vertelt Jan. “Als we terugkomen gaat het feest door in ‘t Dörp,
waar we terugkijken op de afgelopen
vijftig jaar door foto’s en beeldmateriaal te laten zien. Ook laten we een

kleine selectie motoren zien van onze
leden.” ‘s Avonds is er een barbecue
en hierna begint de feestavond met
livemuziek. De groep heeft er zin in.
“We hebben alle 160 (oud-)leden uitgenodigd en het is een verrassing wie
er komt”, zegt Nick. “Ook bevriende
clubs zijn uitgenodigd en zullen aansluiten. Iedereen die het leuk vindt, is
welkom.”

Tekst: Floor Velthuizen

22
23
Kom 22 & 23 oktober naar het Wooninspiratie Weekend bij Home Park Interchalet in Horst.
Profiteer van heel veel voordeel en neem deel aan productdemonstraties.

T MAAR
MAAK KANS OP CADEAUKAARTEN TO

€1000!

homepark-interchalet.nl
Alles voor in en om het huis
Horst

LIEFST
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Grijp het leven bij de lurven
Grijp het mooiste wat er is
Grijp het leukste, liefste, lachste
Of gewoon een keertje mis
Want niet alles valt te krijgen of te maken
Grijp het leven
Raak het aan en laat je raken
Judith Nieken

Zijn geest was nog krachtig, maar zijn lichaam niet meer.
Na een lang leven dat gekenmerkt werd door liefde voor zijn naasten
en voor de muziek, hebben wij afscheid moeten nemen van ôzze pap,
mijn schoonvader, onze opa en overgrootvader

Binnenkijken bij...

Sraar van den Beuken

Column

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, erelid van de Koninklijke Harmonie van Horst
en onderscheiden met de Orde van D’n Alde Knoeper

Verjaardags
feest

16-07-1932 I Horst I 30-09-2022
echtgenoot van

Liny van den Beuken - Rubens †

“Word je vaak bedreigd of ben je
weleens bang”, vroeg iemand
mij laatst op een verjaardag?

Rob en Helmie
Laura en Dennis, Amee
Ruben en Juulke
Sophie
Correspondentieadres: Van Bronckhorststraat 19, 5961 SL, Horst
Op donderdag 6 oktober om 10.30 uur wordt de afscheidsdienst
voor Sraar gehouden in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40
in Venray. Aansluitend zal de crematie plaatsvinden.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de artsen van huisartsenpraktijk
Nieuw Huys, de medewerkers van Buurtzorg, team Horst-Zuid, CareMatch
en naar de vrijwilligers van de VPTZ.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 82 94 47 93
Zondag 9 oktober vlooienmarkt
Blokhut Ôs Thoês, Kerkbosweg 34 te
America
13:30 uur tot 16:00 uur

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

BEKRO Horst
Installatietechniek

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30 optidee.
nl/peggy-wismans fb: Opti-Duur
Poetshulp gezocht bij gezin (Horst),
donderdag 1x/wk, 4u (tussen 9-17u),
15e/uur. Contact: 06 55 37 32 60
www.yogacentrumlespoir.nl
Yoga & Parkinson, vrijdag 9.30 uur
Tel: 06 83 03 25 76/
yogavooriedereen@live.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Zéér grote garageverkoop
zaterdag 8 okt. 9.00 - 14.00 uur
Haagweg 64 Kessel
Nek- of schouderklachten? Janssen
Sportmassage Horst 06 46 21 61 39
info@janssen-sportmassagehorst.nl

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
n Aanleg rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Schoonmaakhulp gezocht (Horst,
3uur/week). Interesse? Bel: 077 467 12
44 / 06 16 09 16 03
Hortensia’s (veel srt. ook op stam.),
vlinderstruik, grassen, rhodo e.a.
groenblijvers: www.veld-tuinplanten.
nl Za. van 9.30-16.30 uur, vrijd. na afspr:
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree

Woning per 1 nov. beschikbaar.
Mgr. Aertsstraat 66 Swolgen.
825 euro kale huur. Info 06 53 11 63 08
www.yogacentrumlespoir.nl
STOELYOGA vrijdag 10.45 uur
Bel 06 83 03 25 76 /
yogavooriedereen@live.nl
Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Bedreigd worden of jezelf bedreigd
voelen: het is een onderwerp dat
op sommige dagen helaas ook bij
mijn werk hoort. Mijn collega`s en ik
krijgen weleens de ergste verwensingen en bedreigingen van gedetineerden naar ons hoofd geslingerd
tijdens de rapportafhandeling.
Een gedetineerde krijgt een rapport van een medewerker op het
moment dat hij zich niet heeft
gehouden aan de huisregels, of als
hij zich heeft misdragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet luisteren naar de medewerkers op de
afdeling of bij de arbeid. Het rapport
komt dan bij de directeur terecht.
De directeur hoort met het rapport
in de hand het verhaal van de gedetineerde aan, maar ook het verhaal
van de medewerker wordt meegenomen. Zo kan de directeur een
objectieve afweging maken.
Vaak krijgt de gedetineerde hierna
een sanctie opgelegd. Met deze straf
is niet altijd iedereen blij. De bedreigingen tijdens de rapportafhandeling kunnen variëren van “ik vind je
een je een k-wijf” tot allerlei verwensingen met ernstige ziektes.
Zinnen als “als ik vrij kom, dan pak ik
je” of “ik weet waar je woont”, zijn
ons niet vreemd.
Ik bemerk bij mijzelf dat dit, hoe gek
het ook klinkt, went. Dit zeg ik absoluut niet om stoer te doen of omdat
ik naïef ben. Ondertussen weet ik
een dreigement vaak wel op waarde
te schatten. Je voelt aan of iemand
dit zegt uit pure boosheid of frustratie, omdat hij zijn zin niet krijgt, of
dat het menens is. Je ziet en proeft
het verschil met de ‘pure’ (on)gecontroleerde agressie en onmacht die je
sporadisch voelt vanuit een gedetineerde. Het zijn deze dreigementen
die dan niet in de koude kleren gaan
zitten.
Gelukkig maak ik dit soort bedreigingen niet iedere dag mee. De meeste
gedetineerden horen hun sanctie
rustig aan en gedragen zich keurig.
Naast de vele leuke dingen van mijn
werk, zijn bedreigingen en verwensingen de minder leuke dingen.
Daarom is het belangrijk hierover te
blijven praten met je collega`s of het
opvangteam. Maar dat doen we dan
wel met elkaar in de gevangenis en
vooral niet op het verjaardagsfeest!
Carla
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Horster jeugd moet meer opties krijgen in de weekenden
Het is één van de grootste thema’s onder jongeren uit gemeente Horst aan de Maas, zo bleek tijdens het jongerendebat Zinnige Zaken op dinsdag
4 oktober: het gebrek aan uitgaansgelegenheden voor minderjarigen. Onlangs werden bij OJC Niks in Horst de eerste twee edities van ‘Nixx’
georganiseerd, discoavonden speciaal voor jeugd van 12 tot 15 jaar. Op zaterdag 15 oktober staat de derde editie op het programma. Het initiatief blijkt een succes, maar jongeren ouder dan 15 jaar vallen nog steeds tussen wal en schip, zo ervaren ze zelf.
Zij vinden dat ze meer opties moeten krijgen tijdens weekenden. Om uit te gaan, zodat ze niet
ergens in een keet hoeven te gaan zitten met
leeftijdsgenootjes, maar ook wat betreft sport en
spel. Nu vervelen ze zich regelmatig, zo geven ze
aan. Naar eigen zeggen doen ze als gevolg hiervan te weinig nieuwe sociale contacten op en
bewegen ze te weinig.

Er zijn verschillende jeugdsozen in de regio die
zich vooral richten op publiek van 18 jaar en ouder. Jongeren vinden dat de gemeente zou moeten
faciliteren bij de organisatie van meer activiteiten
voor hun leeftijdscategorie. Hebben ze een punt, of
hebben ze nu al meer opties dan ze wellicht denken? In het weekend kan er bijvoorbeeld bij tal van
sportverenigingen in de regio worden gezorgd voor

voldoende beweging én het opdoen van nieuwe
sociale contacten. Daarnaast is het voor sozen lastig
om avonden voor deze leeftijdscategorie te organiseren, omdat de doelgroep beperkt is en er geen
alcohol mag worden geschonken. Heeft de Horster
jeugd een punt als ze roepen dat er te weinig opties
zijn voor jongeren vanaf 15 jaar in de weekenden?

Bespreking poll week 39

Omgeving moet meer doen om ouderen te beschermen
tegen oplichting
Steeds vaker zijn ouderen 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.
Om dit soort oplichting, ‘spoofing’ genoemd, in
de toekomst te voorkomen, is een belangrijke
rol weggelegd voor de naaste omgeving van
de ouderen, zo vindt het korps. Er wordt daarbij
vooral naar kinderen en kleinkinderen gewezen. Zij kunnen hun (groot)ouders attent maken
op het feit dat er nooit iemand aan de deur
komt om een bankpas op te halen en dat een

medewerker van de bank nooit om een pincode zal
vragen. In de praktijk blijkt dat ouderen vaak overdonderd zijn wanneer ze denken met iemand van
hun bank te spreken, en daarna in paniek handelen.
Ligt de verantwoordelijkheid om daarvoor te waarschuwen inderdaad bij de familie, of is er wellicht
ook een rol weggelegd voor (overheids)instanties?
In een reactie laat Robert Delissen weten dat er

inderdaad een belangrijke rol voor naasten is weggelegd bij het informeren van ouderen, maar dat
ook andere instanties een duit in het zakje kunnen
doen. “Er moet zeker meer gewaarschuwd worden”,
reageert hij. “Dat is een taak van de familie en de
omgeving, maar zeker ook van banken en gemeenten.”

Ingezonden brief

College Horst passeert dorpsraad Meerlo
Vorige week woensdag ben ik naar een informatiebijeenkomst van Dorpsraad Meerlo geweest als geïnteresseerde dorpsbewoner.
Op de agenda stond ‘informatie over de stand van zaken rond de zoektocht naar een multifunctionele accommodatie voor het dorp Meerlo’.
Voorzitter Anke Voesten legde aan
de hand van lichtbeelden uitstekend uit wat er de afgelopen jaren
al is gedaan om te komen tot een
dorpshuis. Uiteindelijk zijn er drie
locaties die nader bekeken zijn: de
kerk, ’t Tumpke bij de sporthal en
De Speulplats. De dorpsraad en de
werkgroepen die met dit thema aan
de slag gaan, zijn door de gemeente
gevraagd om met een voorstel te
komen welke van de drie locaties het

beste is om als toekomstig dorpshuis te functioneren. De aanwezigen
werden gevraagd om op papier aan
te geven wat hun voorkeur is met
eventuele motivatie. Bovendien krijgen inwoners nog via een oproep in
dorpsblad ’t Klokje de gelegenheid
om aan te geven welke locatie het
beste is. Want, zo heeft de gemeente
gemeld, de keuze moet wel gedragen
worden door de bevolking.
Wat schetst mijn, en wellicht met

mij veel inwoners, verbazing?
Deze week lazen we in HALLO dat
het gemeentebestuur van Horst
aan de Maas in feite al heeft gekozen voor De Speulplats en 10 mille
beschikbaar heeft gesteld aan de
dorpsraad/werkgroep om de haalbaarheid verder te onderzoeken.
Los van het feit dat dit wellicht de
beste locatie is voor het toekomstige dorpshuis, ben ik van mening
dat de gemeente de dorpsraad voor

de voeten loopt. Die is namelijk op
verzoek van de gemeente bezig met
een draagvlakonderzoek. Het was
beter geweest dat de gemeente nog
even had gewacht totdat de dorpsraad de locatie had doorgegeven die
gedragen wordt door de verenigingen en de inwoners. En dat kan best
De Speulplats zijn!
René Poels
Dorpsstraat, Meerlo

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

Streekemoties

Column

De herfst in ons
Volgens de astronomische kalender is onlangs de herfst weer
begonnen. Het seizoen waarin
miljarden goudgele blaadjes
door de lucht dwarrelen om
vervolgens de velden om te
toveren tot romantische warmkleurige tapijten. Het is ook de
tijd waarin de watertonnen
overstromen en muts en sjaal
weer welkom zijn. Het is onvermijdelijk: de herfst raakt ons.
De natuur kent op onze breedtegraad vier jaargetijden die onze
gevoelscontrasten mooi tot uitdrukking brengen: lente, zomer, herfst
en winter. Ons menselijke leven
vergelijken we ook al tienduizenden jaren met die vier jaargetijden. Laten we eens kijken hoe dit
natuurfenomeen onze instincten en
daarmee samenhangende emoties
beïnvloedt.
De lente is geboorte en frisgroene
jeugd. De associaties zijn overweldigend positief: zaadjes die ontkiemen, eitjes die openbarsten, frisse
blaadjes, prille bloempjes, huppelende lammetjes en spetterende
vogelconcerten. De lente is een
jaarlijks terugkerende scheppingssymfonie. Er zijn weinig mensen
die niet vrolijk worden van de lente,
die er geen nieuwe energie door
krijgen.
De zomer is een gelukkig kind van
de lente. Zorgt voor bloei en groei
en voor een zekere volwassenheid
die na veel zonnekracht en hopelijk
voldoende buien, een voorspoedige
oogst voorbereid. Onze emoties:
dansen en drinken gedurende lange
dagen en korte nachten. Oh ja, en
fietsen natuurlijk.
Herfst is een hoorn van overvloed.
De zaadjes van de lente zijn nu de
vruchten voor de donkere winter. Dankbaarheid voor een goede
oogst, maar ook het begin van een
zekere nostalgie: de bomen worden kaal. Ze voelen de kou. Wij ook.
Kachel aan en kaarsjes inkopen.
En wat is dan de winter? Het met
enig gevoel van weemoed terugkijken op de zomer? Waarschijnlijk
wel. En daarnaast natuurlijk rusten
en berusten in verkoelende duisternis. Maar vooral ook het verlangen
naar een volgende lente.
De moraal: wij zijn als de vierjaargetijden, maar het zijn vooral de
lente en de herfst die onze focus
vertegenwoordigen. Ik wens u als
lezer een ‘overvloedige’ herfst toe.

Theo Kerstjens
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CDA Horst aan de Maas

Blijven wonen in Horst aan de Maas: kan dat?

Het antwoord hierop is ja. Afgelopen week zijn we als raad bijgepraat door het college en ambtenaren over het woonbeleid tot 2030.
Een goede bijeenkomst waar duidelijke uitleg werd gegeven over hoe
Horst aan de Maas het woningtekort aan gaat pakken.
Er is de afgelopen periode een
onbalans ontstaan op de woningmarkt. Hierdoor staan vraag en
aanbod onder druk en zijn de prijzen
van woningen flink gestegen. Het
beperkte aanbod zorgt ervoor dat de
doorstroom stagneert. Voor starters
is het een grote uitdaging om toe te

BVNL Horst aan de Maas

treden tot de woningmarkt. Als CDA
streven we naar een woningvoorraad die aansluit op de huidige en
toekomstige behoefte. Het uitgangspunt is de juiste woning, op
de juiste plek. Uit deze bijeenkomst
kwamen een paar belangrijke punten naar voren. Eigen grondposi-

Blijkbaar is het “onvoorstelbaar” als
er een andere mening wordt gegeven dan die van de linkse elite.
Sterker nog; veel mensen durven
die andere mening niet eens meer
uit te spreken vanwege die stigmatisering en de angst die hieruit volgt.
Ik zou soms zo graag bij die grote
meute deugmensen willen horen.

Geen zorgen maken over onze vrijheid, altijd toegang met mijn qrcode of eID en trots zijn om in de rij
te staan voor mijn zoveelste booster.
Blij zijn om vluchtelingen uit de hele
wereld te kunnen helpen en zonder
beperking van instroom te kijken
wie er nu echt een vluchteling is.
Blij zijn om de beelden te zien van

een cruiseschip met volop eten en
drinken en tegelijkertijd niet te hoeven zien dat mensen na 42 jaar in de
zorg te hebben gewerkt hun verwarming niet meer kunnen aanzetten of hun bakkerij moeten sluiten
vanwege een vertienvoudiging van
hun energiekosten. Blij zijn dat we
in Nederland de wereld gaan redden van een administratief stikstofprobleem en tegelijkertijd niet de
zoveelste zelfdoding van een boer te
hoeven zien. Mijn ogen sluiten voor

de 17 procent inflatie en de explosieve stijging van armoede en zorgbehoefte binnen onze gemeente.
Helaas kan ík dit niet. Graag ook respect terug zonder direct te stigmatiseren of framen. Hoort dat niet altijd
als deugmens?

Eduard Maas, raadslid

Rob Driessen

Verantwoordelijkheid nemen

Ik ben trots op onze gemeente en inwoners. Trots, omdat onze gemeente haar verantwoordelijkheid neemt
door onder andere zestig minderjarige vluchtelingen op te vangen. Trots op alle betrokken vrijwilligers
die zich met hart en ziel inzetten om klaar te staan voor elkaar als medemens.
Afgelopen raadsvergadering bleek
maar weer dat dit onderwerp een
verhit discussiepunt blijft. En dat is
oké. Het is goed om elkaar scherp
te houden. De zorgen die over dit
onderwerp zijn ontstaan nemen
we serieus. Maar achter die zorgen schuilt een gemeenschappelijk
belang. Iedereen heeft er immers

met bouwen, zodat iedereen die in
Horst aan de Maas wil wonen of blijven wonen dit ook kan.

Deugmensen

Vorige week dinsdag zat ik me te verbijten op de tribune over enkele
reacties uit de raad en van wethouders. Het gaat over de opvang van
60 alleenstaande buitenlandse jongens in Sevenum.

PvdA Horst aan de Maas

tie van de gemeente is hierbij erg
belangrijk voor de toekomst. Op verschillende manieren willen we met
pilots starten om sneller, efficiënter
en betaalbare koop-, en huurwoningen te bouwen voor diverse doelgroepen. Als CDA streven we ernaar
om dit in alle kernen van Horst
aan de Maas gerealiseerd te krijgen. De laatste tijd zijn er al diverse
woningbouwplannen in de raad
voorbij gekomen die goedgekeurd
zijn. Hierdoor kan men dus van start

belang bij dat de opvang goed
geregeld is. De omwonenden, maar
ook de zestig minderjarige vluchtelingen waar het in dit geval om
ging. En laten we ons alsjeblieft niet
leiden door angst en wantrouwen.
Door er steevast vanuit te gaan dat
die zestig jongeren sowieso andere
normen en waarden hebben en dat

te koppelen aan de verwachting
van overlast en criminaliteit, vergeten we met open vizier te kijken. We vergeten dat het om zestig
kinderen gaat die gevlucht zijn voor
oorlog. Die huis en haard hebben
moeten verlaten. Die hun ouders
moeten missen. Die alleen zijn.
Ik besef me dat ik van geluk mag

spreken dat ik me niet eens kan
voorstellen hoe deze jongeren zich
moeten voelen. Maar schuilt daarin
niet juist het probleem? Dat we het
ons soms niet kunnen voorstellen
hoe anderen zich voelen? Zijn we
daardoor verder af komen te staan
van waarden als solidariteit en verantwoordelijkheid? Ik ben er trots op
dat ik in een gemeente woon die die
waarden duidelijk uitdraagt. En zoals
onze fractie al benadrukte tijdens de
vorige raadsavond: kinderen leren

de normen en waarden van de volwassenen om hen heen. Dus laten
we zelf het goede voorbeeld geven.
En laten we vooral onze verantwoordelijkheid blijven nemen en uitgaan
van het gemeenschappelijk belang.
Daar zit onze kracht.

Marjolein Selen

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.

Open dag
Ter ere van het 20-jarige jubileum van EuroTree (2021)
en de uitbreiding van onze kwekerij stellen wij op
zondag 9 oktober onze deuren open voor alle
geïnteresseerden.
Zondag 9 oktober
11.00 - 16.00 uur
Onkelweg 16, Melderslo

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
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Knalapparaten

Geluidsapparaten om wild en
gevogelte te verjagen

Bekendmakingen

Ook in onze gemeente worden in de land- en tuinbouw apparaten, waaronder knalapparaten,

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

gebruikt die geluid produceren om wild en gevogelte te verjagen. Doel is om de teelt te

vergunningen

beschermen tegen (vraat)schade.

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

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

plannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van (ontwerp)Sommige inwoners ervaren hierdoor in

Nu willen we deze voorschriften actualise-

bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar

bepaalde perioden van het jaar overlast.

ren. Hierover zijn gesprekken geweest met

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

Zij dienen een klacht in over met name het

de LLTB, enkele gebruikers van geluidsap-

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

gebruik van knalapparaten. Er zijn regels

paratuur en een aantal omwonenden. Uit die

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

voor, maar in de praktijk blijkt dat geluidhin-

gesprekken is een nieuw ambtelijk conceptbe-

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

der verschillend wordt ervaren. Daardoor is

sluit met voorschriften gekomen. Voordat het

algemene telefoonnummer van de gemeente 077 477 9777.

het voor de gemeente niet altijd mogelijk om

college een besluit neemt willen we iedereen

de klachten naar ieders tevredenheid af te

in de gelegenheid stellen om op dit concept

handelen.

te reageren.

In 2006 hebben wij voorschriften vastgesteld.

U kunt de digitale stukken opvragen bij

Wanneer aan deze voorschriften is voldaan,

Linda Gubbels-Peeters,

mag zonder onthefﬁ ng geluidsapparatuur

gemeente@horstaandemaas.nl en reageren

gebruikt worden.

tot uiterlijk 16 oktober 2022.

America

Lottum

• Lorbaan 17 (vaststelling bestemmings-

• Horsterdijk 97 (vaststelling bestemmings-

plan)

plan)

• Jacob Poelsweg 24 (plaatsen zonnepanelen)

• Massenweg 6 (oprichten bedrijfsgebouw/

• Hoebertweg 11 (plaatsen mantelzorgunit)

landbouwmachineberging
• Massenweg 6 (oprichten berging vervan-

• Kerkbosweg 34 (evenement)
• Gerard Smuldersstraat en omgeving (car-

11 oktober 2022

Melderslo

navalsoptocht)

ging 2 veldschuurtjes)
• Eikelenbosserdijk 16 (verlengen beslistermijn)

Commissie bezwaren en klachten

Broekhuizen

Meterik

• Hoogstraat 4 (uitbreiden woonhuis)

• St. Jansstraat 2 (evenement)

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 11 oktober

Griendtsveen

Sevenum

2022 bij elkaar voor een hoorzitting.

• Helenaveenseweg 54 (verbouwen klooster

• Snelkensstraat 4 (vaststelling bestem-

naar 6 sociale huurappartementen)

mingsplan)

Hoorzitting om 18.30 uur

de omgevingsvergunning voor het plaat-

• Ericaweg 2 (plaatsen zonnepanelen)

• Horsterweg 21 (realiseren ﬁtnessruimte)

4 Bezwaarschriften gericht tegen de ver-

sen van een telecommast aan de Midden

Grubbenvorst

• Steeg 70 en ong.(wijzigen bestemming/

leende omgevingsvergunning voor het rea-

Peelweg in America.

• Beatrixstraat 13 (plaatsen dakkapel)

liseren van een inrit met poort en terreinverharding aan de Hazenhorstweg in Sevenum.

• Kloosterstraat 70 (vervangen 2 winkelwaDe commissie brengt advies uit over te

genstallingen)

bouwen woning)
• De Hees 4 (last onder dwangsom)
Horst aan de Maas

nemen besluiten op bezwaarschriften.

Hegelsom

• Vertrokken naar onbekende bestemming:

Hoorzitting om 19.15 uur

De hoorzitting vindt plaats in het gemeente-

• Hagelkruisweg 25 (evenement)

• Erik de Rodeweg 5 k 5, Sevenum

Bezwaarschrift tegen de termijn van 5 jaar

huis van Horst (ingang via hoofdingang).

Horst

• Venloseweg 9, Horst

• Venloseweg 70a, 70b en 72a (vaststelling

• Mgr Jenneskensstraat 2, Meerlo

voor een standplaatsvergunning.
Voor meer informatie kunt u contact opne-

bestemmingsplan)

Hoorzitting om 19.45 uur

men met de secretaris van de commissie,

• Kerkstraat 3d (wijzigen zijgevel)

Bezwaarschrift tegen de weigering van

mevr. A. Schatorje, tel. 077 - 477 97 77.

• t.h.v. Venrayseweg 126a (kapvergunning)

• Blitterswijckseweg 2 T 300,
Broekhuizenvorst
• Peelheideweg 10 B 7, America

Omnibuzz zoekt

chauffeurs
personenvervoer

Op zoek naar een leuke baan waarin menselijk contact centraal
staat? Ben jij sociaal, servicegericht en rijd jij graag auto?
Wil jij iets betekenen voor mensen en ook genoeg tijd hebben
voor andere leuke dingen?
Neem dan contact op met een van onze taxibedrijven via
https://www.omnibuzz.nl/werken-bij-omnibuzz
Wij betalen je opleiding en de taxipas.

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

Meer empathie in de politiek?

Het vertrouwen in de landelijke politiek heeft inmiddels een dieptepunt bereikt. De invloed hiervan is ook in onze gemeente merkbaar.
Regelmatig vraag ik mij af wat ik nog meer kan doen om het politieke
klimaat binnen onze gemeente te helpen verbeteren.
Het doel is om tot zichtbaar betere
politieke besluitvorming te komen.
Een mogelijke oplossing: gebruik meer
empathie (inlevingsvermogen) binnen
het besluitvormingsproces. Dit sluit
dan beter aan bij de behoefte van
inwoners. Daarbij wordt niet alleen
rekening gehouden met meerder-

VVD Horst aan de Maas

heden, maar ook met minderheden.
Zo wordt politiek meer dienstbaar aan
de gehele samenleving.
Hoe werkt empathische besluitvorming? Uitgangspunt is de bereidheid om met een open blik en
respect voor de ander te luisteren
naar verschillende feitelijk onder-

bouwde standpunten. Je probeert
serieus te begrijpen waarom iemand
dit standpunt heeft. Daarbij gebruik
je je verstand én je gevoel. Je kan
namelijk iets pas écht begrijpen als
je ook écht kan voelen wat de ander
bedoelt. Het maakt daarbij niet uit
of het standpunt door een grote of
een heel kleine groep mensen wordt
ingenomen. Je hoeft het niet met
alle standpunten eens te zijn, maar
de voorliggende kwestie wordt wel
vanuit verschillende perspectieven

bekeken en zorgvuldig gewogen.
Na≈goed overleg volgt het besluit.
Hoe ingewikkeld sommige onderwerpen ook zijn, iedereen is en
voelt zich zo gehoord, serieus genomen en met respect behandeld.
Voor Perspectief werkt deze manier
van besluitvorming heel goed.
Zullen we dit ook samen oppakken in
de gemeentepolitiek van Horst aan
de Maas?

lijke regelingen, zoals energietoeslag
en straks een energieplafond, verlaging van energiebelasting en BTW,
kunnen meer dan 1,3 miljoen mensen
de basale kosten voor het levensonderhoud niet meer betalen. De actie
‘#ikredhetnietmeer’ geeft deze
mensen een gezicht, omdat er vaak
een gevoel van schaamte is om hulp
te vragen. Er zijn in Nederland veel
organisaties actief om mensen met
problemen te helpen. Ze kunnen wellicht verlichting of ondersteuning bie-

den. Zo zijn er organisaties die ervoor
zorgen dat kinderen mee kunnen
doen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Hulp bij urgente noodsituaties met kleding, witgoed en levensmiddelen. Belangrijk is om uit de
anonimiteit te stappen. Praat er over
of vraag advies bij onze gemeente.
Net zoals bij de coronacrisis geldt ook
hier ‘alleen samen kunnen we uit
deze crisis komen.’

Nathalie Rozendaal

Van crisis naar crisis

In de nasleep van de coronacrisis, worden we dagelijks geconfronteerd
met de voortdurende oorlog in Oekraïne. Allereerst natuurlijk verschrikkelijk voor de Oekraïense bevolking met afschuwelijke beelden
van doden, gewonden, verwoestingen en mensen die op de vlucht zijn.
De bereidheid om hen te helpen en
op te vangen is in Nederland gelukkig bijzonder groot. De economische
gevolgen van deze oorlog zijn inmiddels ook voor iedereen voelbaar en
voor velen zelfs desastreus.
De energieprijzen en samenhangende
grondstofprijzen zijn op verschillende

vlakken gestegen naar ongekende
hoogten. Dit dwingt ondernemers
tot grote prijsverhogingen om uit
de kosten te komen, of ze zijn zelfs
genoodzaakt om de productie volledig stil te leggen. De consumenten,
dus wij allemaal, zullen fors meer
moeten betalen. Ondanks de recente-

Peter Lalieu

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.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
ja
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

Op contactlenzen
(halfjaarpakket)

21% BTW
KORTING

21% BTW
KORTING

Op een
complete bril
of zonnebril

21% BTW
KORTING

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

Op een
zonnebril
zonder sterkte

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Gratis oogmeting

eerste keer contactlenzen
incl. gratis proefset lenzen

Crist Coppens

* Alleen geldig bij Pearle Opticiens Horst van 1 t/m 31 oktober 2022.
Vraag in de winkel naar onze voorwaarden.

Steenstraat 3, Horst
Tel. (077) 207 00 00

Scan de QR code
en maak direct
een afspraak

Alleen dinsdag 11 oktober 2022

Braadworst
hele kilo halve prijs
077 398 37 94

Verstand van lekker eten!

www.coppens.keurslager.nl
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Geplukt

Suzanne Buddiger Meerlo
Afgelopen zomer zag ze Sarah, maar waar sommige anderen tegen deze leeftijd opzien, was hier bij
Suzanne geen sprake van. Suzanne is namelijk ontzettend blij met waar ze nu staat in het leven. Nadat ze
acht jaar geleden een burn-out kreeg, ging ze op onderzoek uit wat ze nu écht leuk vond. Inmiddels heeft ze
haar passie gevonden in de hypnotherapie en opende ze zelfs haar eigen praktijk. Deze week wordt
Suzanne Buddiger (50) uit Meerlo geplukt.

Het leven zien als een groeiproces: dat is wat Suzanne anderen
aanraadt. “Ik heb dit zelf ervaren
door wat ik heb meegemaakt”,
vertelt ze. “Acht jaar geleden
kwam ik in een burn-out terecht.
Een burn-out vertelt je iets, namelijk dat je je grenzen over bent
gegaan.” Suzanne merkte dat ze
opgebrand was en nergens meer
energie voor had. “Het duurde uiteindelijk 16 maanden voor ik weer
aan het werk ging. Dit was wel
iets belangrijks. Ik merkte namelijk dat ik niet meer op mijn plek
zat op een financiële afdeling en
besloot dat ik terug wilde naar

waar ik eerder wel energie uithaalde.”
Dit was voor Suzanne personeelszaken. “Contact met mensen en anderen kunnen helpen, daar heb ik heel
bewust naar gezocht na mijn burnout.” Toch merkte Suzanne al snel dat
het niet helemaal klopte voor haar.
“Het lag niet aan het bedrijf waar ik
werkte, maar aan mezelf”, legt ze uit.
“Daarom besloot ik de tijd erna hard
aan mezelf te werken en te onderzoeken wat ik nu echt wilde in het leven.”

Impulsief besluit
Tijdens dit proces vertelden meerdere mensen uit Suzannes omgeving
haar dat ze het los moest laten en dat

het dan vanzelf duidelijk zou worden
wat bij haar zou passen. “Dit vond ik
lastig”, blikt ze terug. “Ik was perfectionistisch aangelegd en kon me hier
weinig bij voorstellen. Loslaten was
erg moeilijk voor me.” Toch besloot
Suzanne dit te doen en niet veel later
kwam ze uit bij een webinar over
hypnose. “Iets in mij zei: ‘dit moet je
doen’. Ik was normaal nooit zo impulsief, maar ik schreef me meteen in.
Het voelde gewoon goed, ook al wist
ik nog niet waarom ik dit wilde volgen.” Het was een impulsief besluit
van Suzanne, maar ze ziet het als
één van de beste beslissingen die ze
ooit genomen heeft. “Ik volgde de

opleiding en deed nog een master.
Pas toen wist ik dat ik er mijn werk
van wilde maken en in 2019 startte ik
met mijn eigen praktijk.”
Suzanne startte klein, maar bouwde
al snel een groot klantenbestand op.
Ze helpt mensen met allerlei verschillende zaken. “Wat ik doe, hangt puur
af van het probleem waarmee iemand
bij me komt”, legt ze uit. “Door de
juiste vragen te stellen, zoek ik uit
welke benadering het beste helpt.
Ieder persoon is anders en ieder probleem is weer anders. Wat de laatste
tijd vaker voorkomt, is dat cliënten
angst hebben dat er iets met hun
gezondheid aan de hand is. Ze hebben bijvoorbeeld ineens een versnelde hartslag of voelen zich ineens
benauwd worden in specifieke situaties. Deze mensen hebben meestal
iets meegemaakt, dat opgeslagen is in
hun onderbewustzijn. Dit trauma kan
later opnieuw getriggerd worden door
nieuwe situaties. Om mensen te helpen, werk ik ook geregeld met trans.
Dat is de kracht van hypnose: je gaat
aan de slag met het onderbewustzijn.
Er zijn verschillende manieren van
aanpak mogelijk.”
Dat is ook wat Suzanne het leuke
vindt aan haar beroep: verschillende
mensen op verschillende manieren
helpen met belangrijke zaken in hun
leven. “Dat is wat ik miste bij mijn
vorige banen. Al mijn banen hadden iets anders dat ik leuk vond en al
deze leuke aspecten tezamen zie ik
nu terug in mijn werk als hypnotherapeut. Het helpen van anderen stond
altijd al centraal voor mij, maar ik vind
het een heel fijn idee dat je nu mensen met iets kan helpen waar ze op
de lange termijn plezier van hebben.
Je kunt bijdragen aan ware transformaties.”

Steun
Ondanks dat hij haar keuze niet meteen begreep en hij zelf nog nooit
onder hypnose is geweest, steunt
Suzannes man Paul haar voor honderd procent. Ze leerde hem kennen
toen ze de hogere laboratoriumopleiding volgde. “Hij was één van de
studentenmentoren en voor hem was
het liefde op het eerste gezicht, maar
bij mij moest het nog even groeien”,
lacht Suzanne. “Ik woonde toen nog in
Melderslo, waar ik ook geboren ben.
Paul kwam uit Bergen en op mijn 22e
trouwden we en ging ik het huis uit

om samen met hem in Bergen te gaan
wonen.”
Na anderhalf jaar in Bergen te hebben gewoond, verhuisde het stel naar
Horst. “Paul vond namelijk een baan
in Maastricht, dus Horst had een gunstigere ligging”, legt Suzanne uit. Toch
was dit niet het eindstation van het
koppel, want in 1998 vonden Suzanne
en Paul een huis in Meerlo. “Paul
kwam de woning tegen in de krant
en we moesten binnen een week
beslissen. Zo kwamen we plotseling
in Meerlo terecht.” Ondanks de snelle
beslissing, heeft het stel er geen
moment spijt van gehad. Ze wonen
er namelijk nog altijd met veel plezier. “Meerlo is een ontzettend fijn
dorp met veel rust en ruimte, waar
we snel aardden. Al helemaal toen de
kinderen kwamen. Inmiddels hebben
we ook al jaren een ontzettend fijne
vriendengroep hier.”
Samen met Paul kreeg Suzanne
drie jongens: Cas (21), Rob (19) en
Len (16). “Omringd door mannen”,
lacht Suzanne. “Dat gaat goed, hoor.
Ik weet ook niet hoe het geweest
zou zijn als het alleen maar meiden
waren. Ondanks dat de jongens alle
drie overeenkomsten hebben, zijn ze
toch ook erg verschillend.”
Het gezin van Suzanne en Paul werd
vorig jaar uitgebreid met de komst
van hond Milo. Samen met Paul en
Milo gaat Suzanne dan ook graag de
natuur in in haar vrije tijd. “Ik hou echt
enorm van de natuur en op ontdekking gaan”, geeft ze aan. “We gaan
verder ook graag samen op vakantie
of een weekend weg of gewoon een
dag of avond wat doen samen met
vrienden.”

Toekomstdromen
Ondanks dat Suzanne heel tevreden is met waar ze nu staat, heeft ze
nog verschillende toekomstdromen.
“Mijn droom is dat uiteindelijk iedereen zichzelf kan en mag zijn”, vertelt ze. “En daar wil ik met mijn werk
graag aan bijdragen. Mensen zijn zo
gewend om zich aan te passen aan
anderen, maar wie bepaalt wat goed
is en wat niet goed is? Waarom moet
iemand anders jou dit vertellen? Als je
tot je ware kern komt, dan weet je dit
voor jezelf. Daar hebben we anderen
niet voor nodig. Daar zou ik heel graag
naartoe willen.”

Van één zak cement, tot materialen voor een heel huis of
een nieuwe keuken. Wij zijn blij en verheugd dat u de
weg naar Coppus Bouwmaterialen zo goed kon vinden.
Sinds 1910 een begrip in Horst en omstreken.

Per 1 oktober zijn wij overgenomen door
Bouwpartner Wijnen Bouwmaterialen uit Maasbree.

Industriestraat 21 > 5961 PH Horst > 077-3985050

Wij danken al onze afnemers, groot en klein,
voor het vertrouwen dat u in ons stelde en de zeer
prettige samenwerking gedurende de vele, vele jaren.
Nogmaals hartelijk dank, wij hebben dit zeer
gewaardeerd.
Wij wensen Rob Wijnen en zijn team
heel veel succes op deze mooie locatie in Horst.

Tekst: Floor Velthuizen

12

sport \ 0610

HZPC zwemt eerste wedstrijd in eredivisie Wittenhorst doet goede
HZPC nam zondag 2 oktober in Blerick deel aan de eerste ronde van de nationale zwemcompetitie. De Horster
zwem- en poloclub komt uit in de eredivisie, waarin de beste achttien clubs van Nederland zwemmen. Na deze
eerste van vier wedstrijden staat HZPC voorlopig op een achttiende plek.
Voor HZPC begon de start van het seizoen rommelig. Na een lange zomerpauze, waarin zwembad De Berkel
werd verbouwd, konden de wedstrijdzwemmers pas twee weken geleden serieus beginnen met trainen.
De wedstrijd in Blerick was een mooi
meetmoment om te zien hoe zij ervoor
stonden. Hoewel het in deze wedstrijd
om de teamprestatie draaide, leverden zwemmers individueel ook mooie

prestaties. Er werden zelfs persoonlijke
records gezwommen door een aantal
jongere zwemmers: Jasper Akkermans
Janssen (50 en 100 meter vlinderslag
en rugslag), Guido Jacobs (200 meter
vrijeslag en 50 en 100 meter schoolslag), Jesse Jacobs (200 meter vrijeslag en 100 meter schoolslag), Tijn van
Kuijk (50 en 100 meter rugslag en 200
meter schoolslag), Sjors Lemmers (50
meter rugslag, 100 meter schoolslag en

100 meter wisselslag), Jente Sikes (200
meter schoolslag), Stephan Sjeptoera
(100 meter schoolslag), Vera Smits (50
meter rugslag), Koosje Versteeg (100
en 200 meter rugslag), Ilse Versteegen
(100 meter rugslag, 100 en 200 meter
schoolslag), Sten Verstegen (100 meter
vlinderslag) en Julia van Well (50 en
100 meter schoolslag).
Tekst: HZPC

Hegelsom pakt punt tegen MMC Weert
Na een matige eerste helft, waarin doelman Sjors Witt Hegelsom op de been hield, konden de voetballers van
Hegelsom op zondag 2 oktober thuis tegen MMC Weert alsnog een punt pakken. Met een beetje geluk had er
zelfs meer ingezeten. Het werd 1-1.
In het eerste kwartier wist Hegelsom
een kans te creëren, maar er stond
niemand voor het doel om de voorzet binnen te tikken. Het aanvallende
spel van de bezoekers resulteerde na
een kwartier in de 0-1. De rest van de
eerste helft bleef het eenrichtingsverkeer. Het was aan doelman Sjors Witt
en de verdediging te danken dat het
slechts 0-1 stond bij rust. In de tweede
helft kwam er een heel ander Hegelsom
voor de dag. Er werd beter en aan-

vallender gevoetbald en direct na de
aftrap zocht Marc van Rens de verre
hoek met een stift over de keeper, maar
ook deze poging eindigde net over het
doel. Tien minuten later werd dezelfde
Marc van Rens neergehaald binnen het
strafschopgebied. De scheidsrechter
zag hier echter geen penalty in en liet
doorspelen. Na ruim een uur voetballen kwam de bal aan de rechterkant bij
Bram Cox terecht. Zijn afgemeten voorzet bereikte Benjamin Conteh, die de 1-1

HET
ALUMNI
FEEST
De reünie
van

intikte. MMC Weert zorgde daarna nog
wel voor gevaar, maar Sjors Witt zorgde
er wederom voor dat Hegelsom deze
middag slechts één goal tegen kreeg.
Vijf minuten voor het einde werd Marc
van Rens opnieuw geraakt voor het
doel. Ook ditmaal zag de scheidsrechter
er geen penalty in. In de laatste minuten schoot Benjamin Conteh na een
goede actie nog tegen de paal.
Tekst: VV Hegelsom

4

zaken

De wedstrijd tussen Wittenhorst en Chevremont zondag 2 oktober
kende twee elftallen die streden om de winst. Wittenhorst trok
uiteindelijk met 4-1 aan het langste touwtje.
Wittenhorst nam het voortouw en
was twee keer dichtbij een doelpunt. De scherpte ontbrak vooralsnog. Eenmaal moest doelman Ravi
Arts bij een vrije trap ingrijpen.
Wittenhorst bleef het spel dicteren.
Dit leidde ertoe dat Joost van Rensch
in de 35e minuut met een poeier
in de linkerbovenhoek voor de
1-0 tekende. Even later profiteerde
Jeroen Verkennis van een kapitale fout: 2-0. Deze misser kwam
Chevremont voor rust niet meer
te boven.
Na de pauze had de thuisclub
wederom kunnen scoren. De doelman wist erger voorkomen.

Maar even later werd de treffer alsnog gemaakt. Een bij vlagen goed
spelend Wittenhorst zette door
Giel Beurskens de tussenstand op
3-0. Toch was het Chevremont dat
vijf minuten later een tegentreffer
mocht maken. Een overtreding werd
door de goed leidende scheidsrechter over het hoofd gezien: 3-1.
Vervolgens waren de oranjehemden
weer aan zet. Het slotakkoord kwam
op naam van Giel Beurskens die een
mooie solo doeltreffend afsloot: 4-1.

Tekst: Piet Nabben
/ RKksv Wittenhorst

Horster hockeyers verslaan
Gemert met 3-1
Op veld 1 van Hockey Club Horst (HCH) werd zondag 2 oktober het
duel tussen Horst en Gemert gespeeld. Promovendus Horst begon de
competitie goed door twee van de drie wedstrijden te winnen.
Gemert had na drie speelrondes slechts één winstpartij op zijn naam.
De wedstrijd kende een stroeve
start. Beide ploegen waren voorzichtig en creëerden hierdoor weinig kansen. Toch wist Horst via een
aanval over veel schijven de goal
van Gemert te vinden met Evert als
eindstation. Gemert kwam in de
tweede helft sterker terug. Het wist
de druk op te voeren en kon vanaf
rechts snoeihard de bal tegen de
touwen van de Horster goal te
schieten: 1-1. Na deze tegentreffer

moest de thuisploeg alles op alles
zetten om de overwinning toch
over de streep te trekken. Na meerdere tactische ingrepen en wissels
van coach Marc kon Horst dichter
bij de goal van Gemert komen.
Dit resulteerde in enkele strafcorners. Daarvan wist Horst er via Max
en Floris twee te verzilveren, met
als gevolg een eindstand van 3-1.
Tekst: HCH Horst

november

19.00 uur
Helmond

ROC Ter AA

en voorgangers zoals MTS en Borchdyc.
Ga voor je ticket naar:
www.roc-teraa.nl/het-alumni-feest/

Met Rico Verhoeven

Wendy Verhaeg en Hub
Sturme winnen Sekrocup
De Americabaan van golfvereniging Golfhorst vormde vrijdag 30 september weer het decor voor de jaarlijkse wedstrijd voor alle golfers uit
Sevenum en Kronenberg. De zesde editie van de strijd om de Sekrocup
kende een bijzonder spannend verloop. Wendy Verhaeg kon bij de
dames haar titel prolongeren. Bij de heren was Hub Sturme dit jaar de
winnaar.

0610 \ verenigingen

Spannende laatste minuten

Nipt verlies voor SV Oxalis in Heumen
De korfbalsters van SV Oxalis in Hegelsom boekten donderdag 29 september een 18-6 overwinning in de
tweede ronde van de bekercompetitie tegen Korloo 1. Drie dagen later speelde Oxalis een wedstrijd met veel
doelpunten tegen Heumen 1, waarbij de punten uiteindelijk in Heumen bleven.
In het begin van de wedstrijd ging
het gelijk op, maar vanaf de 4-3 kon
Heumen de score verder uitbouwen
naar 7-3. Oxalis wist wel nog wat dichterbij te komen, maar Heumen bleef
met twee doelpunten voorop lopen.
Zo gingen de dames de rust in met

een achterstand van 10-8.
Na de thee ging Oxalis goed van
start. Het wist zelfs terug te komen
en een 12-16 voorsprong te pakken.
Heumen vond echter toch weer het
gat in de korf, kwam langszij en nam
de voorsprong weer over naar 18-16.
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Afscheid Ton Verstraelen
van Houthuizermolen
Tijdens een vrijwilligersavond heeft de Houthuizermolen in Lottum
zondag 2 oktober afscheid genomen van Ton Verstraelen. Na zeventien jaar vindt de secretaris/penningmeester het welletjes.

Daarna bleef het gelijk opgaan tot het
einde van de wedstrijd. Na spannende
laatste minuten werd de eindstand
uiteindelijk bepaald op 19-17.

Tekst: SV Oxalis

Geringe aantal kansen

Sporting ST gaat onderuit tegen
SV Leunen
Sporting ST nam het zondag 2 oktober in een thuiswedstrijd op tegen SV Leunen. Na winst in de openingswedstrijd moest Sporting ditmaal zijn meerdere erkennen in de tegenstander: 1-3.
Sporting liep al snel achter de
feiten aan, toen na zeven minuten een speler van SV Leunen
werd neergehaald en een penalty
volgde. Die werd hard door het
midden binnengeschoten. Na een
half uur begon Sporting geleidelijk
zijn niveau te halen. Dit leidde tot
enkele leuke combinaties. Net voor
rust werd Jimmie Janssen vrijgespeeld na een snel genomen corner.
Vanaf 20 meter draaide hij de bal

met zijn linkerbeen in de kruising.
Hierdoor ging Sporting met een 1-1
stand de rust in.

Voorsprong
Vlak na rust kwam Leunen op een
1-2 voorsprong nadat de bal ongehinderd kon worden voorgezet.
Tim van Meijel deed nog een poging
de bal weg te werken, maar dat
was tevergeefs: de bal verdween
in eigen doel. Deze stand bleef

vervolgens lang op het scorebord
staan. Niet verwonderlijk gezien het
geringe aantal kansen voor beide
ploegen. Nadat Sporting meer risico
ging nemen, gooide Leunen de
wedstrijd drie minuten voor tijd in
het slot. Een lange bal van achteruit
werd slim meegenomen en afgerond door de spits van SV Leunen.

Ton Verstraelen was vanaf het
allereerste begin actief en enthousiast betrokken bij de herbouw van
de molen. Hij had connecties met
het Limburgs Landschap en wist
subsidiebronnen aan te boren tot
aan de Europese Commissie toe.
Verstraelen heeft er samen met het
bestuur voor gezorgd dat het geld
voor de herbouw van de molen

werd vergaard. Na de opening van
de molen in 2009 bleef hij nog
dertien jaar secretaris/penningmeester. Nu hij verhuisd is naar
Venray neemt hij afscheid van de
Houthuizermolen. Als dank kreeg
hij zondag een schilderij van de
molen aangeboden.
Beeld: Ger van de Ven

Tekst: Sporting ST

SUZUKI
S-CROSS
SMART HYBRID
V.A.

€28.835,-

PRIVATE LEASE
V.A.

€399,- P/M
NU OOK ALS
1.5 FULL
HYBRID
AUTOMAAT

Gemiddeld brandstofverbruik volgens
de WLTP testmethodiek Euro 6-norm
EC 2018/1832AP: 5,2 - 5,9 l/100 km;
19,2 - 16,9 km/l; CO2-uitstoot:
118 - 133 g/km.

De zuinige Suzuki S-Cross voor onvergetelijke roadtrips.
Geniet van de herfst door het panoramadak van de nieuwe S-Cross. De SUV met een stoer
design en luxe uitstraling, heerlijk. De Smart Hybrid techniek zorgt voor een combinatie van
kracht en efficiency. Dat is zuinig en je rijdt moeiteloos over onverharde weggetjes bedekt met
bladeren. Twee e-bikes achterop? Tuurlijk! Met een kogeldruk tot 75KG geen enkel probleem.
Je gaat altijd veilig op weg, het Suzuki Safety System Pro zorgt daarvoor. En het Suzuki Media
Display maakt met iedere rit de glimlach nog breder. Met z’n allen breeduit in het ruime interieur
en met 1230 liter laadruimte op pad. Kom maar op met die avontuurlijke activiteiten. Genieten
begint bij ons in de showroom. Of plan gelijk een proefrit en voel de nieuwe S-Cross aan de tand.

* Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland, BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging
van opties, looptijd, kilometrage en gewicht • Meerkilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,19 per km, exacte
prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR • Onder voorbehoud van acceptatie • Wijzigingen en
typefouten voorbehouden.

Nu ook als Full Hybrid.
Deze hybride lijn is nog zuiniger. De Full Hybrid aandrijflijn kiest, afhankelijk van de
rij-omstandigheden, tussen de elektromotor, de verbrandingsmotor of beide tegelijk. Bij
lage snelheden rijd je elektrisch, bij hoge op brandstof. En wil je krachtig accelereren?
Dan worden beide motoren gecombineerd. Opladen is niet nodig, de Full Hybrid laadt
net als de Smart Hybrid zichzelf op.

Kom snel langs bij Autobedrijf G.H.V. bv
Stationsweg 183 · 5807 AA Oostrum-Venray
Tel 0478-581154 · suzuki.nl/autobedrijf-ghv
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Dubbelconcert harmonieën Lottum en Grubbenvorst
Koninklijke Harmonie Lottum en Harmonie St. Joseph Grubbenvorst geven zaterdagavond 8 oktober een
dubbelconcert in MFC ’t Haeren in Grubbenvorst. Beide harmonieën zullen ook voor het eerst in hun geschiedenis samen muziekstukken uitvoeren.
De harmonieën van de buurdorpen
hebben elk een aantrekkelijk programma voor jong en oud voorbereid,
met zowel populaire en lichte muziek
als symfonische werken. Koninklijke
Harmonie Lottum speelt onder leiding van dirigent Sjaak Jenniskens;
Wout Claessens dirigeert Harmonie
St. Joseph Grubbenvorst. Het is voor

het eerst in de geschiedenis van
de Lottumse harmonie (opgericht
1851) en de Grubbenvorster harmonie (opgericht 1902) dat ze samen
enkele muziekstukken ten gehore
zullen brengen. Hiervoor repeteren
ze ook gezamenlijk, op dinsdagavond
in ’t Haeren in Grubbenvorst en op
woensdagavond in De Smetenhof in

Lottum. Het samen muziek maken is
een nieuwe stap in een reeds ingezette samenwerking tussen beide
harmonieën. Waar mogelijk wisselen ze al muzikanten uit om elkaar te
ondersteunen. Het concert op zaterdag 8 oktober begint om 20.00 uur en
duurt tot circa 21.30 uur. De toegang
is gratis.

2022-w40

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
PLUS Supermarkt 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 09 oktober 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 13 oktober 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

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

Horizontaal 1. Gehaast 6. Bezeten 13. Afvoermiddel 19. Schaapkameel 21. Bergweide 22. Hert 24. Overtijd
25. Buiten dienst 27. Raamafdichting 29. Overbruggingsklas 32. Waaronder 33. Vlug 35. Vogel 36. Ergo 38. Eetwaar
39. Grondsoort 40. Judograad 41. Spaanse landvoogd 43. Lol 45. Metaalafval 47. Kledingstuk 48. Breekgeluid
49. Ongevuld 51. Vrucht 53. Huidbedekking 54. Plezier 55. Sportief 56. Dichterbij 58. Leersoort 60. Klein deeltje
62. Woedend 64. En dergelijke 65. Levenslucht 67. Bestemming 68. Naam van Paus 69. Indisch kledingstuk
70. Als onder 71. Straatventer 72. Snelkookpan 73. Trekdier 75. Smart 76. Gravure 78. Vast 79. Levendig
81. Ongeveer 82. Dooier 84. Bouwmateriaal 86. Gesteente 89. Woestijn in Egypte 91. Keukengerei 92. Haarkrul
93. Zijde 95. Landbouwproduct 97. Stoombad 99. Heilige 100. Boerenbezit 101. Gedragsregel 103. Kunstleer
105. Afsluitmiddel 106. Strik 107. Vragend vnw. 108. Opgooi 109. Tot en met 111. Grond langs zee 113. Zoogdier
114. Boom 115. Perfect 117. Echtgenote 119. Compagnon 120. Schoorsteenzwart 121. Steen 123. Watering
124. Overal 126. Probleem 127. Verzorgingsproduct 128. Ongeveer.
Verticaal 1. Geraaskal 2. Jongstleden 3. Strohalm 4. Liefdesgod 5. Paardengang 7. Deel van gebit 8. Zo
9. Ter herinnering 10. Leraar 11. Verjaardag 12. Vooraan 14. Niets uitgezonderd 15. Viskorf 16. Vluchtige stof
17. Oude Testament 18. Afgeknotte boom 20. Iedereen 23. Gewicht 26. Afgaand 28. Boom 30. Universiteit Twente
31. Koud 32. Na afloop van 34. Politieke partij 37. Lieveling 38. Rijg bolletje 40. Getal 42. Opera van Verdi
44. Brandgang 46. Uitroep 47. Visseneitjes 48. Uniformstof 50. Gezeul 52. Opening 54. Onderwijs 55. Kookgerei
57. Werkelijk 59. Vrachtgeld 61. Scheepsborrel 62. Verlichtingsmiddel 63. Donkere kamer 64. Loopvogel
66. Inhoudsmaat 69. Duitse partij 74. Heldere ster 75. Laatst 77. Kleinigheid 78. Aardappel 80. Breekgeluid
81. Filmtheater 83. Geheel 84. Koeiengeluid 85. Maanstand 87. Speelkaart 88. Ietsje 90. Gehoorzaal 92. Grondsoort
94. Achter 96. Bijbelse koning 98. Bevel aan hond 99. Eentonigheid 100. Volheid 101. Soort koffie 102. Schrijfgeld
104. Godsdienst 107. Overtrek 108. Ter attentie 110. Beginstreep 112. Flipperterm 115. Oude lap
116. Ten bedrage van 118. Gevangenis 120. Dwarsmast 122. Hetzelfde 123. Noot 125. Persoonlijk vnw.
De oplossing van de puzzel in de Hallo van 29 september 2022 was:
’Het hoofd boven water houden’.
En de winnaar is: Bianca Hoeĳmakers-Christiaens. Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon
t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door Albert Heijn in Horst!

0610 \ service
Religie

Medische zorg

Kleindiershow in Hegelsom

Tijden Heilige Missen

Apotheek

Broekhuizen

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

Zondag 9 oktober

Griendtsveen
zondag 9 oktober

11.00

Grubbenvorst
Zaterdag 8 oktober

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Zondag 9 oktober

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

09.30

Horst

Zaterdag 8 oktober
Zondag 9 oktober
Maandag 10 oktober
Dinsdag 11 oktober
+ aanbidding
Woensdag 12 oktober
Donderdag 13 oktober
Vrijdag 14 oktober

18.00
11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

Zaterdag 8 oktober

Zondag 9 oktober

Donderdag 13 oktober
- Biddende moeders

Zondag 9 oktober
- Uitstellling Allerheiligste
Maandag 10 oktober
Dinsdag 11 oktober
Donderdag 13 oktober
Vrijdag 14 oktober

Spoedgevallendienst

7 t/m 9 oktober
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

10 t/m 13 oktober
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

Verloskundige zorg

Zondag 9 oktober Bedevaart Tienray
Dinsdag 11 oktober
19.00

Danure Verloskundigen

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

09.30
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst

Duurzaamheid; dat was het thema van de bĳeenkomst van Ondernemersvereniging O-twee Horst aan
de Maas op donderdag 29 september.

Tandarts

Swolgen

Zondag 9 oktober
Woensdag 12 oktober

O-twee maakt tijd voor
circulariteit

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Tienray

Adver torial

Gemeente Horst aan de Maas

09.00
09.30

Sevenum

oktober van 10.00 tot 22.00 uur en op
zondag 9 oktober van 10.00 tot 15.30
uur. De prijsuitreiking vindt zaterdag om
20.00 uur plaats. De toegang is gratis.
Ook voor de allerkleinsten zijn er activiteiten, zoals konijntjes knuffelen en een
tombola.

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

09.30

Meerlo

uit omringende regio’s dingen mee met
prijzen voor beste dier binnen het ras.
Bezoekers zijn welkom om de dieren
in Manege Wieneshof in Hegelsom te
komen bewonderen. De tentoonstelling is te bezoeken op vrijdag 7 oktober
van 16.00 tot 20.00 uur, op zaterdag 8

Gebiedsteams

19.15

Lottum

zondag

Aan de tentoonstelling en wedstrijd
nemen dit jaar onder meer cavia’s, duiven en konijnen van diverse rassen deel.
Hoenders, sier- en watervogels ontbreken ditmaal vanwege de heersende
vogelgriep. Zowel leden van de organiserende Horster vereniging als fokkers

Huisartsenpost

19.00

Hegelsom

Kleindiervereniging Horst en omstreken organiseert vrijdag 7 tot en met zondag 9 oktober in Hegelsom de 57e
Peelhorstshow. Voor de grootste kleindiershow onder de grote rivieren zijn bijna vijfhonderd dieren aangemeld.

Apotheek Maasdorpen

11.00

15

10.00

Rob Geurts, directeur van de
Jumbo-winkels in Sevenum en
Maasbree, zette tijdens zijn
presentatie de aanwezigen
op scherp met prikkelende
feiten over voedselverspilling.
Vervolgens deelde hij hoe de
supermarkt met landelijke
en lokale initiatieven
voedselverspilling tegengaat.

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

Vervolgens vertrok de groep
ondernemers per bus richting de
voedselverwerker Nijsen Granico.
Onderweg vertelde directeur
John Geurts hoe het familiebedrijf uitgroeide tot koploper in
circulariteit. De leden van O-twee
kijken terug op een inspirerende
middag, waarop verhalen van
naamgenoten Geurts en Geurts

zorgden voor voldoende food for
thought.
Beeld: Cult. Content Creators

otweehorstaandemaas.nl

06 55 40 80 23

Puzzel

PRAKTIJK MICHAIL - Praktijk voor Esthetische Chirurgie

Sudoku

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

Oplossing vorige week:

4

8

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Gespecialiseerd
in ooglidcorrecties
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voor

€745,-

12 jaar
in Horst ad Maas

We zien u graag in onze praktijk voor
een vrijblijvend consult!

Drs. Angelos Michail Cosmetisch Arts KNMG
Westerholtstraat 35, 5961 BH Horst tel. 06 3628 1006

www.ooglidcorrectielimburg.nl
Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken.
Een geslaagde ingreep begint bij een goede arts.
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Van links naar rechts: Jeroen Achten, Tristan Smits, Leon Coenders, Ben Donders.

Razendsnel internet in
de buitengebieden van
Horst dankzij
burgerinitiatief
Jeroen Achten, Ben Donders, Tristan Smits en Leon
Coenders vonden elkaar door het ongenoegen over het
gebrek aan snel internet in het buitengebied. Onder de
toepasselijke naam BuitenGewoonBereikbaar werden
de handen ineengeslagen.
Dat het burgerinitiatief zou uitgroeien tot een stichting en
uiteindelijk overgenomen zou worden door een “grote jongen”
had niemand aan het begin van het traject durven dromen.
Jeroen: “Ik ben ontzettend trots dat we iets hebben gerealiseerd
waarvan bijna iedereen dacht dat het niet zou lukken. Het geeft
me een goed gevoel dat we de mensen in het buitengebied
hiermee een groot plezier hebben gedaan.”
Om anno 2022 klanten ook in de toekomst te kunnen blijven
voorzien van een kwalitatief en up-to-date glasvezelnetwerk is
professionele aansturing en organisatie nodig. Daarbij hoort
ook de financiële slagkracht om de noodzakelijke investeringen
te kunnen doen, en weerstand te kunnen bieden aan een snel
veranderende en concurrerende telecommunicatiemarkt.
Daarom is per 1 september het glasvezelnetwerk en beheer
door BuitenGewoonBereikbaar overgedragen aan DELTA Fiber
Netwerk B.V.

minimaal 65% deelname zijn bij de inwoners zelf. Dat ging niet
enkel om een handtekening onder een intentieverklaring, maar
de inwoners moesten toezeggen een eigen bijdrage te betalen
voor de realisatie van het plan. Het vertrouwen was hoog bij
betrokkenen. Solidariteit, maatschappelijke betrokkenheid
zorgde dat 69% gehaald werd. Dat niet alleen de vrijwilligers van
de stichting, maar ook de inwoners zo de schouders eronder
zetten deed de mannen goed. Leon Coenders: “Heel fijn, dat we
met zoveel inzet de neuzen dezelfde kant op kregen.”
In 2019 ging de eerste schop de grond in en realiseerden
de stichting, lokale inwoners en ondernemers glasvezel
voor het buitengebied. En om een beetje beeld te geven
van hoe bijzonder dat is: BuitenGewoonBereikbaar was
verantwoordelijk voor een investering van 5,3 miljoen
euro en de gemeente heeft uiteindelijk 130.000 euro aan
voorbereidingskosten beschikbaar gesteld. En hiervan is elke
euro terugbetaald. Absoluut terecht dat de vier initiatiefnemers
hier met veel trots op terugkijken. “Het is allemaal zo
vanzelfsprekend, maar je leert zoveel van dit proces. Het is een
hele mooie reis geweest. Begonnen als leek en kijk wat er nu
staat. Dit is echt teamwork.” - aldus Ben Donders.

Dat het realiseren van 198 km graafwerkzaamheden en 520 km
aan kabels om meer dan 1400 huishoudens in het buitengebied
aan te sluiten op glasvezel niet zomaar gepiept is, was niet hun
grootste uitdaging. Met vier mensen in één huis op de WiFi
was met de verouderde ADSL verbinding niet te doen. Tristan:
“We vielen allemaal buiten de boot met snel internet. Internet
was ooit een luxeproduct. Dat is, zeker in de corona tijd, een
basisvoorziening geworden.” De inwoners van het buitengebied
waren dus al snel overtuigd. Alleen moest dit ook nog bij de
juiste mensen kenbaar gemaakt worden.
In 2014 was de concrete start daar door het uitvoeren van
een haalbaarheidsonderzoek. Het onderzoek werd in 2015
gepresenteerd aan de gemeenteraad. Uit het onderzoek
bleek namelijk dat garantstelling voor een maatschappelijke
financiering van de gemeente noodzakelijk was. De
gemeenteraad overtuigen werd de grootste uitdaging. Door
enig gebrek aan kennis over de problematiek, was het lastig
om draagvlak en vertrouwen te krijgen bij de raad. Daar
waar normaliter eerst financiering en een aannemer worden
georganiseerd en vervolgens een vraagbundeling moest dit
in opdracht van de gemeenteraad juist in de omgekeerde
volgorde. Meer risico’s, onzekerheden, tijd en energie.
BuitenGewoonBereikbaar ging echter niet bij de pakken
neer zitten. Door keiharde inzet organiseerden zij meerdere
informatieavonden in America, Grubbenvorst, Swolgen en
Sevenum en gingen ze alle deuren langs. Er moest namelijk

Jeroen Achten kijkt met trots terug op realisatie van glasvezelnetwerk

Het moet dan ook niet gemakkelijk zijn geweest om hun werk
over te dragen. Jeroen, Ben, Tristan en Leon dragen toch hun
“kindje” met veel trots en vertrouwen over aan Delta. Ze hebben
deze bergen werk gelukkig niet alleen hoeven en kunnen
verrichten. Ze zijn dan ook de vrijwilligers, medewerkers van de
gemeente en de verantwoordelijke wethouder(s) van Horst aan
de Maas, Spitters, TriNed, Plinq, DELTA, Lenssen Advies, BNG,
Intertec en het thuisfront enorm dankbaar. Met trots kijken zij
terug op 4000 gelukkige inwoners met snel internet.

