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Tekentalentjes
De Kinderboekenweek is in
volle gang. Van woensdag
5 oktober tot en met zondag 16
oktober zijn er in dat kader
allerlei activiteiten rondom
het kinderboek, met dit
jaar Gi-Ga-Groen als thema.
Ook bij de bibliotheek Horst
wordt er volop aandacht
gegeven aan de
Kinderboekenweek, waarin
zowel de Nederlandse taal als
het kinderboek wordt gepromoot. Zo werd er onder andere
een workshop striptekenen
georganiseerd, waarbij kinderen van 8 tot en met 12 jaar
aan de slag gingen met striptekenaar Ted Lenssen om hun
eigen stripverhaal te maken.
De workshop bleek populair
onder de jeugdige tekentalentjes en was tot aan de laatste
plaats volgeboekt.

Ook kans maken op zo'n kar vol PLUS Huismerkproducten?
Schrijf je naam en telefoonnummer op je kassabon
en lever 'm in bij de winkel (of online).*

De Actie loopt vanaf zondag 9 oktober
2022 tot en met zaterdag 29 oktober 2022.

Lucassen
Patronaat 13C // Horst // T: 077 3961390

plus.nl

02

nieuws \ 1310

Twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs
geëist voor doodsteken Guus Janssen

Nieuwe kinderburgemeester
en kinderraad geïnstalleerd

Het OM heeft op dinsdag 11 oktober twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs geëist tegen de Tienrayse Joshua de
L. Hij staat terecht voor het doodsteken van de 21-jarige Guus Janssen uit Horst. De definitieve uitspraak
volgt over twee weken.

In de raadszaal van het gemeentehuis in Horst werd woensdag
5 oktober de nieuwe kinderraad geïnstalleerd. Dit werd gedaan
door de kersverse kinderburgemeester Jens Hagens, die het stokje
overnam van Tom Koster. Jens Hagens werd op zijn beurt geïnstalleerd door burgemeester Ryan Palmen en kreeg een speciale op
maat gemaakte ambtsketen. De kinderraad, die uit allemaal
kinderen uit Horst aan de Maas in de leeftijd van 10 tot 14 jaar
bestaat, gaat de komende maanden aan de slag met thema’s die zij
belangrijk vindt.

Dat Joshua de L. volgens het jeugdstrafrecht wordt berecht zette in een
eerder stadium al kwaad bloed bij
de omgeving van Guus. Toch gaat
het Openbaar Ministerie (OM) mee
in het advies van deskundigen om
het pedagogisch jeugdstrafrecht
toe te passen in deze zaak. Volgens
een psychiater heeft De L. (21) het
leer- en denkniveau van een 15- of
16-jarige. Het OM hamert daarnaast
op het belang van jeugd-tbs om een
intensieve en langdurige behande-

ling te kunnen garanderen. Op die
manier willen ze het risico op herhaling beperken en een veilige terugkeer
voor De L. in de samenleving garanderen. Jeugd-tbs duurt normaal gesproken drie jaar, maar kan in één of twee
fases worden uitgebreid naar maximaal zeven jaar.
De advocate van De L. liet in de rechtbank weten dat haar cliënt in een
opwelling heeft gehandeld. Ook zij
pleitte voor toepassing van het jeugdstrafrecht. Ze vroeg de rechtbank om

hem minder toerekeningsvatbaar te
verklaren, zoals het advies van de
deskundigen luidde. Daarnaast wees
ze op het verleden van De L. waarin
hij vaak gepest zou zijn. Dat zou een
verklaring kunnen zijn voor zijn intimiderende gedrag. De L. zelf betuigde
spijt in de rechtszaal. ‘Sorry voor alles’,
waren zijn laatste woorden gericht
aan familie, vrienden en bekenden in
de rechtszaal. Over twee weken volgt
de definitieve uitspraak van de rechtbank.

Gedenkteken op Lambertusplein

Vriendengroep Guus Janssen wil
blijvende herinnering realiseren
Vriendengroep V.C. Noeïts Gezeik wil een gedenkteken voor hun vriend Guus Janssen op het Lambertusplein.
“We hopen dat het een plek wordt voor vrienden, familie en andere bekenden van Guus om hem te herdenken
en stil te staan bij zijn leven”, laat Ivo Poels weten.
In een oproep via sociale media vraagt
de groep om hulp. ‘We zijn op zoek
naar een ontwerper, kunstenaar, een
bedrijf of wie dan ook die ons hier
mee kan helpen’, valt er te lezen.

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..

Inmiddels zijn de eerste hulpvaardige
reacties binnen. “Er hebben zich inmiddels verschillende mensen gemeld
die iets willen en kunnen betekenen.
We zijn alle reacties aan het verzamelen en aan het kijken wat het concreet
voor gedenkteken gaat worden.” Het is
de bedoeling dat de blijvende herinnering aan Guus een plek krijgt aan de
kerkzijde bij de bomenrij op het plein.

Steen of staal
De vriendengroep heeft in samenspraak met de familie het idee dat
het gedenkteken moet worden ver-

vaardigd uit steen of staal. “We dachten in eerste instantie we zetten een
berichtje online en dan kijken we wat
voor respons er komt”, vertelt Ivo.
“Het moet een fijne plek worden om
Guus te herdenken. Dat missen we nu.
Er is geen graf dat we kunnen bezoeken. De eerste week lag er een bloemenzee op de plek waar hij om het
leven kwam, daar gingen we iedere
dag met de vrienden naartoe.” Mensen
die op welke wijze dan ook willen helpen bij de realisatie van het gedenkteken kunnen een mailtje sturen naar
info@guusjanssenvoetbaltoernooi.nl

De gemeente Horst aan de Maas
startte in 2021 voor het eerst met
een kinderraad en kinderburgemeester. Hier werd enthousiast
op gereageerd, waardoor er dit
jaar opnieuw een kinderraad is
samengesteld. De kinderen kregen in de raadszaal uitleg over
hun nieuwe rol als raadsleden.
Ze gaven aan met veel plezier te
beginnen aan hun functie.

begeleiding van volwassen
raadsleden aan de slag gaan met
thema’s in de gemeente die zij
van belang vinden. Uiteindelijk
moeten de ideeën leiden tot
concrete plannen, die in april
2023 aan het College van B&W
gepresenteerd worden. Er wordt
dan één project gekozen dat de
gemeente ook daadwerkelijk uit
gaat voeren.

Aan de slag
De komende periode worden
er groepjes gevormd, die onder

Tekst: Floor Velthuizen
Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie

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

Je eigen droomwoning realiseren?

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
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.

Wil jij een huis (laten) bouwen op eigen grond in het
buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas of
Venray? Of ken je iemand die in het buitengebied eigen
grond heeft waar je graag een huis op laat bouwen?
Dan is dit jouw kans! Onder voorwaarden kunnen
wij ervoor zorgen dat jij jouw huis mag bouwen!
Ruimte voor Ruimte is nog op zoek naar twee kavels.
Samen met jou gaan we kijken of de locatie die je op het
oog hebt voldoet aan de voorwaarden, zoals:
1. De grootte van de locatie;
circa 1000 m2 (meerdere naast elkaar gelegen percelen
die samen 1000 m2 zijn mag ook).
2. De ligging van de locatie;
- in het buitengebied van de betreﬀende gemeente
- niet in de Ecologische hoofdstructuur of in het
waterbergend winterbed van de Maas.
- in de nabijheid van bebouwing (c.q. lintbebouwing).
3. De huidige bestemming;
de locatie moet een agrarische bestemming hebben.

Komt jouw locatie in aanmerking?
Meld je uiterlijk 1 december a.s. aan via
secretariaat.rvr@prvlimburg.nl, mogelijk kunnen wij jou
helpen aan je droomhuis. Wij gaan met de gemeente en
de provincie Limburg jouw woonwensen bespreken en
toetsen of het mogelijk is. Wij hebben de mogelijkheid om
twee initiatieven te faciliteren en zullen de volgorde van
aanmelding volgen.
Zelf geen locatie beschikbaar, dan zijn er toch
mogelijkheden.
Daarnaast beschikt Ruimte voor Ruimte zelf al over een
aantal kavels in de gemeente Horst aan de Maas en
Venray, die aan bovengenoemde criteria voldoen en
waarop een eigen woning kan worden gerealiseerd.
Mocht je hier interesse in hebben, meld je dan eveneens
uiterlijk 1 december a.s. aan via secretariaat.rvr@prvlimburg.nl.
Geef duidelijk aan dat je zelf geen locatie beschikbaar hebt.
Je wordt dan opgenomen op de lijst van geïnteresseerden.
Voor vragen kun je bellen naar 06-21580392.
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Horstenaar Jeroen van Delft creëert halloween
beleving in eigen achtertuin
Pompoenen, spoken en grafstenen: in de tuin van Jeroen van Delft uit Horst vind je ze allemaal terug. Hij
is namelijk gek op het halloweenfeest, dat plaatsvindt op maandag 31 oktober, en het griezelen dat hierbij
komt kijken. Daarom staat zijn achtertuin dan ook de hele maand oktober volledig in het teken van
Halloween. Mensen die willen griezelen, kunnen iedere zaterdag en zondag vanaf zonsondergang tot
21.30 uur een kijkje komen nemen.

Het is niet voor het eerst dat Jeroen
aan de slag is geweest met halloweendecoraties. Hij vindt het

heerlijk om met zijn handen bezig te
zijn. “Vorig jaar had ik in de voortuin
projecties van spoken op de ramen

boven en daar kwamen hele leuke
reacties op”, vertelt Jeroen. Mede
daarom besloot hij dit jaar extra uit

te pakken. Er valt van alles te zien
en te beleven in zijn achtertuin. Zo
staan er onder andere drie zingende
pompoenen, een grote doodskist en
twee grafstenen. Ook aan de details
heeft Jeroen gedacht. Hij heeft op
verschillende plekken in zijn tuin speciale rook-, geluids- en lichteffecten
gecreëerd om de bezoekers een extra
ervaring te bieden. “Ik vind het leuk
om zelf dingen in elkaar te zetten”,
legt hij uit. “Daarbij is het mijn doel
om een echte beleving te creëren.”
Om dit alles in goede banen te leiden, is Jeroen in de zomer al begonnen met de voorbereidingen van zijn
griezeltuin. “Ik ben toen al gestart
met de doodskist te schilderen,
lekker in de zon nog”, lacht hij. De
meeste attributen uit zijn tuin heeft
hij zelf gemaakt. “In de laatste week
van september had ik vrijwel alles
afgerond en ben ik wat gaan uitproberen met licht en geluid. Ik ben
vrij perfectionistisch, maar was erg
tevreden met het eindresultaat.”
De inspiratie haalt Jeroen voornamelijk van het internet. “De Amerikanen
doen heel veel met Halloween, dus
bepaalde ideeën komen daar vandaan.
Ook de Efteling is een inspiratiebron
voor me, dat soort belevingen vind

ik superleuk. Verder heb ik ook veel
zelf bedacht.” Jeroen heeft zijn tuin zo
ingericht dat deze vooral interessant is
voor kinderen vanaf 6 jaar. “Het moet
niet te eng worden en dat is ook zeker
niet het geval. Toevallig hebben kinderen uit de buurt me ook geholpen
met het maken van de pompoenen, zij
waren heel enthousiast.”

Bezoek
Er is al een behoorlijk aantal mensen langsgekomen in de halloweentuin van Jeroen. “Ze komen
niet alleen uit Horst”, vertelt hij
trots. “Laatst was er een gezin
uit Hegelsom en er zijn ook mensen vanuit Velden komen kijken. De reacties zijn superleuk.”
Geïnteresseerden zijn de hele
maand oktober welkom om gratis
een kijkje te nemen in de achtertuin
van Jeroen op de Dentjesweg 39 in
Horst. De poort staat de hele maand
oktober open op zaterdagen (met
uitzondering van zaterdag 15 oktober) en zondagen van zonsondergang tot 21.30 uur. Ook op maandag
31 oktober, als het Halloween is, is
de tuin geopend voor bezoekers.
Tekst en beeld: 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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Wijkcomités in Horst-West
staan stil bij Wereld Armoede
Dag met schoolontbijt

HALLO op reis

Ook in Horst aan de Maas neemt de armoede toe. Steeds vaker
moeten mensen hun verwarming uitlaten en komen kinderen
zonder ontbijt naar school. Maandag 17 oktober is het Wereld
Armoede Dag. Drie wijkcomités in Horst-West en drie Horster
basisscholen staan hierbij stil door een schoolontbijt te
organiseren.
De wijkcomités in Horst-West
vinden dat er op een structurele
manier aandacht moet zijn voor
dit thema. Daarom zijn vrijwilligers in gesprek gegaan met de
drie basisscholen in Horst over
een samenwerking in dit kader.
De gezamenlijke wijkcomités in
Horst-West werken inmiddels al
een tijdje samen onder de naam
Westenwind. “Leerkrachten vangen signalen op die erop wijzen dat
gezinnen het financieel moeilijk
hebben en dat er noodgedwongen
keuzes gemaakt moeten worden”, aldus een woordvoerder van
Westenwind. “De aandacht voor dit
thema op de Wereld Armoede Dag
kan ervoor zorgen dat kinderen de
moed vinden om op school met
elkaar, of thuis met hun ouders, in
gesprek te gaan hierover.”
In de brede maatschappelijke

opgave van scholen hebben de
directe omgeving en wijkbewoners ook een belangrijke rol.
Het idee om een schoolontbijt of
-lunch te organiseren op deze dag
werd daarom door alle basisscholen positief ontvangen. Om al deze
kinderen een maaltijd te kunnen
aanbieden is een flinke boodschappenlijst gemaakt. Een lokale
supermarkt bleek meteen bereid
alle benodigde boodschappen te
sponsoren.
De schoolleiding is zich bewust van
de noodzaak om dit thema op te
pakken. “In de brede maatschappelijke opgave van scholen hebben
de directe omgeving en wijkbewoners ook een belangrijke rol.
Door goede samenwerking kunnen
scholen en wijken veel met en voor
elkaar betekenen”, aldus de groep.

HALLO in Amersfoort
De HALLO reisde in het weekend van vrijdag 23 tot en met zondag 25 september mee met vriendengroep de
Heigrubjes naar Amersfoort. Het was al de 46e keer dat de vriendengroep uit Grubbenvorst samen een
weekend wegging. Vrijdag kwam de groep om 11.30 uur bij elkaar en bezochten ze het museum
Nederlandse Cavalerie. Zaterdag werd er een fietstocht van 50 kilometer gemaakt in de omgeving van
Amersfoort. Dit jaar moest dat in regenkleding, maar dat mocht de pret niet drukken. Zondag maakten de
Heigrubjes een kleine fietstocht en voeren ze met een boot door de grachten van Amersfoort. De groep kijkt
terug op een geslaagd weekend.

WIJ ZOEKEN JONG TALENT!
Wil jij jouw steentje bijdragen aan de duurzame projecten
waar onze medewerkers dagelijks aan werken?

OPEN DAG STUDENTEN
ZATERDAG 15 OKTOBER
10-15 UUR

WIJ HEBBEN ALTIJD PLEK VOOR STAGIAIRES EN AFSTUDEERDERS
VAN DE VOLGENDE OPLEIDINGEN/RICHTINGEN:
(Technische) Bedrijfskunde
Commerciële economie / International Business
Marketing / Communicatie
Werktuigbouwkunde / Engineering / Industrieel design
Logistiek
MBO werktuigbouwkunde of mechatronica (BBL / BOL)

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN? STUUR JE MOTIVATIE EN CV NAAR:
NLVENRECRUITMENT@PENTAIR.COM

PENTAIR | Marinus Dammeweg 30 | 5928 PW Venlo

FOODANDBEVERAGE.PENTAIR.COM
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Horst aan de Maas

Yvonne Driessen Bangalore India
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in de serie Uit… Horst aan de Maas met is nog lang niet klaar met haar wereldverhuizingen. “Ik heb een contract voor
oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze serie:
vier jaar, dat ik met plezier nog volYvonne Driessen (39), geboren in Horst, maar inmiddels wonende in Bangalore, India.
maak”, geeft ze aan. “Hierna hoop ik
nog naar een ander land in Azië te kunnen verhuizen. Op mijn wishlist staat
nog het wonen op een eiland, omdat
het eilandleven heel anders schijnt te
zijn dan het leven op het vasteland.”
Yvonne verwacht dat ze daarna een
keer terugkeert naar Europa. “Mijn
ouders worden ook ouder en dan verwacht ik dat de zorg intensiever wordt.
Nu zijn ze nog in perfecte gezondheid,
maar inmiddels gaan ze wel al richting
de 70 jaar. Ik verwacht nog zo’n acht
jaar in Azië te blijven, maar daarna
ergens in Europa te gaan wonen. Als dit
in Nederland zou zijn, zou ik het liefst
in een hutje op de hei in Zuid-Limburg
of Drenthe gaan wonen, maar ik denk
eerder dat ik richting Scandinavië ga.
De rust en natuur trekken me aan.”

Terug

De drang om te reizen begon bij
Yvonne Driessen vroeg. Al op jonge
leeftijd was ze ervan overtuigd dat
ze niet de rest van haar leven in
Nederland zou blijven. “Ik ben altijd
al nieuwsgierig geweest naar wat
er allemaal te zien is in de wereld”,
lacht ze. “Mijn jeugd in Horst was
fijn, maar ik merkte al snel dat het
een te klein dorp voor me was.”
Dat gold ook voor Nederland, want
na haar afstuderen in 2005 maakte
Yvonne al snel de stap om met haar
toenmalige vriend in vijf maanden
tijd een wereldreis te maken.

Kriebels
In 2006 kwam Yvonne terug, maar
het duurde nog tot 2012 voor ze
besloot Nederland in te ruilen voor
Noorwegen. “In eerste instantie
vonden mijn ex en ik het prima in
Nederland. Je vindt je eerste baan
en begint te settelen en dat was
helemaal prima voor mij toen.”
Waar de meeste mensen op een
gegeven moment een kriebel
krijgen voor kinderen, begon bij
Yvonne juist de kriebel om naar
het buitenland te gaan. “Ik werk
voor IKEA en via het bedrijf kon
ik solliciteren voor een functie in
Noorwegen. Dit land stond hoog
op mijn lijstje vanwege de rust,
ruimte, het groen, de bergen en de
zee. Toen ik hoorde dat ik de baan
kreeg, heb ik binnen dertig seconde
beslist om te verhuizen.” Zo gezegd,
zo gedaan, dus Yvonne zegde alles
op in Nederland en verhuisde naar
Noorwegen, waar ze vervolgens
drie jaar lang woonde.

Wegen gescheiden
Ondanks dat Yvonne het ontzettend
naar haar zin had in Noorwegen,

miste ze een beetje de cultuur in het
land. “Het is niet dat dat niet bestaat,
maar mijn ex en ik konden niet helemaal vinden wat we naast de natuur
wilden hebben. We misten de levendigheid van een stad.” Daardoor besloten
de twee om te verhuizen naar CentraalEuropa. “Dan kun je ook wat makkelijker reizen. Via IKEA kon ik in België aan
de slag, waardoor we de keuze maakten om naar Hasselt te verhuizen.” Hier
werd opnieuw een leven opgestart en
een huis gekocht. “Je begint dan weer
vanaf nul”, blikt Yvonne terug. “Je moet
je sociale kring weer opbouwen en je
leven opnieuw inrichten. Lange tijd ging
dit goed, maar na vijf jaar begon bij mij
die kriebel voor iets nieuws weer. De
familie van mijn ex woonde in ZuidLimburg en hij wilde graag daar blijven.
Ik wilde juist de rest van de wereld zien
en daarom besloten we uit elkaar te
gaan.”

Georganiseerde chaos
1,5 jaar geleden pakte Yvonne opnieuw
haar boeltje bij elkaar, nadat IKEA haar
vroeg om in India te komen werken.
Dit keer vertrok ze voor de eerste keer
alleen, naar Bangalore. “Dat was ontzettend spannend”, lacht ze. “Ik was
er nog nooit geweest, ondanks dat
ik wel in Azië gereisd heb. Ook mijn
ouders vonden het spannend en hadden volgens mij liever niet dat ik ging.
Ik bracht het nieuws tijdens kerst, dat
was wel echt een bommetje dat ik daar
liet vallen.”
Inmiddels zijn Yvonnes ouders helemaal bijgedraaid en komen ze haar volgend jaar zelfs opzoeken. Ook Yvonne
zelf is blij met haar keuze. “Ik heb me
geen seconde onveilig gevoeld of een
gevoel van spijt gehad”, geeft ze aan.
“Ik ben hier met open armen ontvangen door het team van mijn werk,

maar ook mijn buren en India in het
algemeen zijn supergastvrij. Het is
hier geweldig en ik hoop hier nog een
paar jaar door te kunnen brengen.”
Waar Yvonne even aan moest wennen, was de ‘georganiseerde chaos’ in
India, zoals ze het zelf noemt. “Zolang
je dit aankunt en hier vrede mee hebt,
dan overleef je wel hier. Als je ertegen
vecht, is het lastig om je aan te passen.
Je gaat India niet kunnen veranderen op
dit gebied. Het beste is om te stoppen
met jezelf af te vragen waarom dingen
op een bepaalde manier werken en
gewoon accepteren dat ze zo werken.”

Groei
Het grootste verschil tussen het leven in
Bangalore en Horst is volgens Yvonne
de anonimiteit die ze in de Indische
stad ervaart. “Er wonen hier 11 miljoen
mensen en in India zelf 1,3 miljard. In
Horst heerste echt die ons-kent-ons-cultuur. Ik zat op het Dendron College en
kende daar iedereen. Op vrijdagavond
ging je naar The Shuffle of Liesbeth
en daar kwam je altijd dezelfde mensen tegen. Hier ben je één van de elf
miljoen.” De kans is dan ook vrij klein
dat Yvonne nu een bekende tegenkomt
op straat, waar het altijd druk is. “Dat
anonieme heeft naar mijn mening iets
heel erg leuks, ondanks dat ik hier wel
opval met mijn lengte, blonde haren en
blauwe ogen.” Niet alleen de anonimiteit is iets waar Yvonne erg van kan
genieten. “De kleuren, de geuren, het
eten en de manier waarop mensen met
elkaar omgaan”, somt ze op. “India is
misschien een traditioneler land, maar
het doet probeert moderner te worden.
Steeds meer mensen uit arme gezinnen
lukt het om met de nieuwe generatie
in de middenklasse terecht te komen,
zodat hun kinderen kunnen studeren.
Op dat gebied groeit India, maar het

land kan dit niet altijd aan. Er zijn niet
genoeg huizen voor die gezinnen.”

Diepere ervaring
Ondanks dat Yvonne nog verschillende landen op haar lijstje heeft staan,
verkiest ze een verhuizing wel boven
een reis. “Het leuke aan wonen in het
buitenland is dat je echt de diepte in
kan gaan en het land veel intenser leert
kennen. Als toerist is dit oppervlakkiger. Tijdens mijn werk ga ik vaker bij
mensen op bezoek, wat hier heel erg
bij helpt. Je bouwt een sociale kring op,
leert tradities kennen en leert het eten
echt eten. Dat is compleet anders dan
hoe een toerist dit ervaart en dat vind
ik heel leuk. Zo ontdek je écht alles.”
De komende 2,5 jaar zit Yvonne in ieder
geval nog goed op haar plek, maar ze

Het is niet te horen dat Yvonne tien
jaar geleden uit Nederland is vertrokken en bijna alleen nog Engels spreekt.
Af en toe valt er wel een Engels woord
tussendoor. “Sorry, maar Nederlands
is niet meer zo standaard voor me. Het
lukt me goed, maar het Horster dialect
ben ik wel helemaal verleerd”, lacht ze.
Toch komt ze wel ieder jaar rond september nog terug naar Horst. “Dit is de
ideale maand, zo vlak na de vakantie
is iedereen thuis en kan ik mijn familie
en vrienden bezoeken”, geeft ze aan.
“Mijn vriendinnen van het Dendron
College zie ik nog steeds. Dit jaar vieren
we 25 jaar vriendschap, het is fijn dat ik
daar bij kan zijn. Eén van mijn vriendinnen woont in Nieuw-Zeeland en die is
er ook bij, dus we zijn voor het eerst
in lange tijd compleet. Dat is superleuk.” Toch heeft Yvonne niet meer de
behoefte om permanent in Horst te
wonen. “Alleen als het noodzakelijk is
vanwege mijn ouders”, zegt ze. “Ik vind
het heerlijk om mijn familie en vrienden te zien, maar de plaats zelf heeft
me nooit heel erg gebonden. Ik zie wel
waar de toekomst mee heenbrengt.”

Tekst: Floor Velthuizen

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

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

€ 119,99

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.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.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30 optidee.nl/
peggy-wismans fb: Opti-Duur
Fysieke of psychische klachten?
Voetreflexpraktijk Sandra Poels,
www.sandrapoels.nl, 06 15 49 09 26
Nek- of schouderklachten? Janssen
Sportmassage Horst 06 46 21 61 39
info@janssen-sportmassagehorst.nl
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
Gezocht Poetshulp in Lottum.
Tel. 077 366 40 01
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Hortensia’s (veel srt. ook op stam.),
vlinderstruik, taxus, rhodo e.a.
groenblijvers:
www.veld-tuinplanten.nl
Za. van 9.30-16.30 uur, vrijd. na afspr:
0640327108. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree
Rijbewijskeuringen 75+ Wekelijks
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum, tel. 0478 53 17 48
Schilder bied zich aan
voor al uw Schilder, Tex en
Behangwerkzaamheden, bel voor
vrijblijvende prijsopgave met
06 29 33 66 85
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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HALLO op reis

HALLO in Beers
Tijdens het vriendenweekend op het Landgoed De Barendonk in Beers werd nog even de HALLO gelezen.
De vriendengroep, waarvan alle leden uit de gemeente Horst aan de Maas komen, gaan ieder jaar samen
een weekend weg. Het is elk jaar weer een verrassing waar ze terechtkomen.

Opvanglocatie Kasteelse Bossen nog
zeker tot 1 januari open
Basisschool Onder de Wieken
in Meterik zet zich in voor
veilige schoolomgeving
Basisschool Onder de Wieken in Meterik vindt een veilige schoolomgeving erg belangrijk. Samen met de leerlingen, de dorpsraad
en Veilig op Weg is er een campagne opgezet die duidelijk maakt
aan de weggebruiker dat er niet harder dan 30 kilometer per uur
gereden mag worden. Deze Veilig op Weg campagne is zichtbaar in
het centrum van Meterik en rondom de schoolomgeving.

De 150 asielzoekers die de crisisnoodopvang in de Kasteelse Bossen bewonen, blijven daar nog zeker tot
1 januari 2023. Eerder zou de opvang tot maandag 17 oktober open blijven. Die datum is nu op verzoek van
de Veiligheidsregio opgeschoven. Onder de asielzoekers in de crisisnoodopvang zijn ruim zestig kinderen.
Zij zullen vanaf maandag 17 oktober onderwijs gaan volgen bij basischool De Doolgaard en het Dendron
College in Horst.
In een brief aan omwonenden van de
Kasteelse Bossen geeft burgemeester Ryan Palmen aan dat de reacties
uit de buurt overwegend positief zijn.
“In mijn vorige brief heb ik uw mening
gevraagd over de eventuele verlenging van de opvang. Daar kon u tot
21 september op reageren. Van een

aantal omwonenden heb ik een reactie mogen ontvangen. Deze reacties
waren positief. Daarom heb ik besloten tegemoet te komen aan de vraag
on de opvang in de Kasteelse Bossen
te verlengen tot 1 januari 2023.”
Of 1 januari 2023 ook daadwerkelijk de einddatum van de opvang is,

moet nog blijken. De Veiligheidsregio
heeft gemeente Horst aan de Maas
verzocht om de locatie in ieder geval
tot de eerste dag van het nieuwe jaar
open te houden. De opvang van deze
asielzoekers is een landelijk probleem,
omdat het aanmeldcentrum in Ter
Apel overloopt.

AMV’ers in Gr8 hotel sluiten binnenkort
aan op middelbare school
In het Gr8 Hotel in Sevenum verblijven sinds vrijdag 30 september zestig alleengaande minderjarige asielzoekers (AMV’ers) . Daar huurt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) twee verdiepingen om de
amv’ers op te vangen. De eerste twee weken zijn zonder wanklank verlopen en de jongeren gaan binnenkort
naar school.

De tekeningen/ontwerpen van
de kinderen zijn op groot formaat afgedrukt en langs de weg
geplaatst. Ook is er een spandoek
bij de school opgehangen waar de
ontwerpen van alle kinderen op
te zien zijn. De boodschap wordt
op deze manier verteld door de
kinderen zelf en is, in dit geval,
vooral gericht op de weggebruiker
rondom de school.

Dit initiatief is ook opgepikt door
de gemeente Horst aan de Maas.
Wethouder Thijs Kuipers reikte
daarom het bordje ‘Verkeersactieve
school’ uit aan directrice Krista
Heijnen. Onder de Wieken heeft
volgens de gemeente laten zien
dat een school nog wat extra’s kan
doen bovenop de reguliere activiteiten die te maken hebben met
verkeersveiligheid.

Eerder zetten omwonenden nogal
wat vraagtekens bij de manier
waarop ze kennis hadden genomen
van het besluit om amv’ers op te
vangen in hun buurt. Daarin voelden
ze zich niet gepasseerd als belanghebbende partij. Ook het veiligheidsaspect was een reden tot zorg voor
met name de ondernemers in de
omgeving van het hotel. “Tot nu toe
gaat het erg goed”, laat een woordvoerder van gemeente Horst aan de
Maas weten. “Er wordt voor voldoende dagbesteding gezorgd, zodat
de amv’ers iets om handen hebben.
Daarnaast staan ze onder toezicht
van stichting Nidos, die door de
Nederlandse overheid is aangewezen om de voogdij uit te voeren voor

alleengaande minderjarige asielzoekers. Medewerkers van het COA
zijn in het hotel aanwezig als mentor en voor de dagelijkse begeleiding.” Binnenkort zullen de amv’ers
in het Gr8 Hotel, allemaal tussen de
13 en 18 jaar oud, aansluiten op het
Dendron College, waarmee voor een
gedeelte wordt gezorgd voor vastigheid en structuur.

Veiligheid
Eén van de pijnpunten bij de omwonenden was het gebrek aan overleg
dat ze ervaarden. Dat is inmiddels
verbeterd, laat de woordvoerder
weten. “De locatiemanager is en
blijft in goed overleg met de buurt.”
Daarnaast hebben ze de mogelijk-

heid om hun vragen direct aan de
betrokkenen te stellen. “Iedere dinsdag om 18.00 uur staat de manager van de particuliere opvang klaar
voor omwonenden. Zij kunnen daar
tijdens een vragenuurtje antwoorden krijgen op vragen en kwesties
die eventueel spelen in de buurt.”
Hoewel de gemeente geen officiële
rol bij de opvang speelt - het COA
huurt kamers van het hotel, zoals
iedere particulier of ondernemer dat
kan doen - wort ook zij op de hoogte
gehouden. Met name over de veiligheid rondom de opvang. “Iedere
veertien dagen vindt er een veiligheidsoverleg plaats tussen COA en
gemeente”, geeft de woordvoerder
aan.
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HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

Gekomen tot de leeftijd der sterken is toch nog onverwacht
van ons heengegaan

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Hay Martens
5 21 juli 1936

Sevenum

c 9 oktober 2022

in liefde verbonden met

Truus de Haan-Aarntzen
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Venloseweg 13, 5975 PS Sevenum

&

Het afscheid vindt plaats in besloten kring.

Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

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

Jongerenprotest bij gemeente
huis op Coming Out Day

0478-515221
Briensveld.nl

Dinsdagavond 11 oktober verzamelde een groep jongeren zich bij het
gemeentehuis van Horst aan de Maas. Het gebeuren was een protest
naar aanleiding van de weigering om de regenboogvlag te hijsen.

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Tijdens Coming Out Day werd in veel
Limburgse gemeenten de regenboogvlag gehesen als teken van
inclusiviteit. In Horst deed men daar
niet aan mee. Burgemeester Ryan
Palmen liet in een reactie weten dat
hij het niet gepast vindt om slechts
één dag in het jaar stil te staan bij
acceptatie en tolerantie, maar dat
gemeente Horst dat 365 dagen per
jaar doet. Dat uit zich onder andere
in het regenboogzebrapad op het

Lambertusplein.
Voor een aantal jongeren van het
Gay-Straight Alliance (GSA) was dat
niet voldoende. Zij verzamelden zich
dinsdagavond met verschillende
attributen bij het gemeentehuis
om daar versieringen aan te brengen als protest. Ze schreven onder
andere ‘Happy Coming Out Day’ op
de grond en de trappen naar de
ingang kregen slingers in de regenboogkleuren.
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Natuurlijk trimparcours in Blakterbeekpark Sevenum
De energie spatte er vanaf, zaterdagochtend 8 oktober in het Blakterbeekpark in Sevenum. Onder leiding van
de dames van het Blakterbeekpark verrijkten vrijwilligers van Groengroep en KnopenLopen het park binnen
enkele uren met een trimparcours.
Dankzij een goede voorbereiding
en goed materieel was de klus
in één ochtend gepiept, met als
resultaat een speels en natuurlijk
trimparcours. Om op te spelen of
sportief bezig te zijn: slalommen,
bokspringen, buikspieroefeningen, klauteren, springen, hordenlopen, balanceren. Het parcours
is aangelegd in het oostelijk deel
van het Blakterbeekpark, vanaf de

blokhut richting Steinhagenstraat,
en ligt direct aan het wandelpad.
Het gereedschap was nog niet opgeruimd of de eerste gebruikers dienden zich al aan.

Späölenderwiês
Het bleef niet alleen bij de aanleg van het trimparcours. Bij de
entree naar de Joepieberg is een
bankje geplaatst met de tekst

‘Späölenderwiês’. Binnenkort komt
boven het bankje nog een nieuw
informatiebord te hangen. En er
volgt meer: in het westelijk deel van
het park, waar voorheen de kabelbaan was, komt een speelparcours.
Dit wordt gemaakt van hetzelfde
materiaal als het trimparcours en is
wat meer gericht op spelen. Er komen
in totaal zo’n tien verschillende houten speelaanleidingen.

Behoeften kwetsbare inwoners van Horst aan de
Maas komende tijd in kaart gebracht
Er wordt in de gemeente Horst aan de Maas op dit moment intensief onderzoek gedaan naar de behoefte van
kwetsbare inwoners. Dit met het doel om bij te dragen aan een gemeente waarin iedereen meetelt en zich
gehoord voelt. Organisaties Zelfregie.nl en Rendiz bundelen, op verzoek van de gemeente, hun krachten om
meer informatie te krijgen over mogelijke ervaringen en wensen. En dat is hard nodig, geeft Chris Peters van
Zelfregie.nl aan. “Er wordt vaak voor deze groep mensen nagedacht, maar het is juist belangrijk om kwetsbare inwoners zelf aan het woord te laten.”
De gemeente Horst aan de Maas is al
langer bezig met dit onderwerp. Er zijn
zowel initiatieven vanuit de gemeente
als burgerinitiatieven die zich inzetten voor kwetsbare burgers. Waar de
behoefte van mensen met een specifieke zorgvraag vaak duidelijk is,
blijkt deze lastiger te ontdekken bij
mensen die niet zo duidelijk in beeld
zijn binnen de systemen, of de zorg
mijden. Middels dit onderzoek wordt
er momenteel een tussenbalans opgemaakt. “Binnen de gemeente Horst
aan de Maas wordt er veel voor de
inwoners gedaan, maar tegelijkertijd
is er een groep die moeilijker te bereiken is”, legt Peters uit. “Deze kwetsbare inwoners hebben echter wel
allemaal persoonlijke behoeften die
er ook toe doen. We streven namelijk naar een gemeente waar iedereen
welkom en inclusief is. Iedereen moet
mee kunnen doen. Door met veel
mensen hierover te spreken, kunnen
we nagaan of alles wat de gemeente
doet ook daadwerkelijk aansluit op
de behoefte die er is”, zegt Peters.
“We hebben al snel de neiging om
dingen voor anderen in te vullen en
bijvoorbeeld hulpverleners te vragen
wat kwetsbare inwoners nodig hebben. Het is nu juist belangrijk om te
onderzoeken wat deze burgers nu zelf
willen.”
Dit is dus precies waar Peters samen
met Elle Stammen van Rendiz
momenteel mee bezig is. Meerdere
keren per week gaat Peters de straat
op om de ervaringsverhalen van
deze specifieke groep inwoners te
verzamelen. Hij bezoekt niet alleen
verschillende wijken, maar ook
buurthuizen en andere initiatiefnemers. “Naast dat we spreken met
de mensen waarvoor we het doen,
praten we ook met mensen die in de
uitvoering zitten zoals bemoeizorg,
Synthese, thuiszorg en verschillende
burgerinitiatieven. Vooral Elle richt
zich op de instanties. Zo komen we
er vanuit twee verschillende kanten
achter of het voldoende is wat er nu
gedaan wordt, wat er nog mist en
waar behoefte aan is.”

Diepgang
Het ontdekken van deze behoefte
is nog best lastig, geeft Peters aan.
“Je moet er de tijd voor nemen om
hierachter te komen. Ik ga uitgebreid
het gesprek aan en uit zulke verhalen kun je veel opmaken. We houden
ons wel aan een bepaald kader en
volgen hierbij het participatiepalet.
De kernkwaliteiten die hierop staan
zijn groei, netwerk, vangnet, tot je
recht komen, zelfregie en herstel.
Ieder mens heeft hier behoefte aan.”
Vanuit de ervaringsverhalen deelt
Peters de verschillende behoeftes
onder in deze bijbehorende, overkoe-

pelende kernkwaliteiten. “Zo krijgen
we een realistisch en duidelijk inzicht
in welke kernkwaliteiten er missen in
onze gemeente en op basis hiervan
kunnen we een rapport opstellen.”

Bevindingen
Ondanks dat het onderzoek nog in
volle gang is, zijn er al een aantal
zaken die Peters opvallen. “Vanuit de
gemeente hebben Elle en ik vooraf
een lijst ontvangen met allerlei zorginstellingen en burgerinitiatieven binnen
Horst aan de Maas. Ieder gesprek wijst
ons weer op een ander, nieuw initiatief. Dan blijkt dat deze nog niet op de

lijst staat. Er zijn veel meer initiatieven
dan van tevoren bekend was, maar
als de gemeente hier al niets van
weet, kun je ervan uitgaan dat inwoners deze ook niet vinden. Hier moet
dus iets in veranderen: de initiatieven
moeten beter en duidelijker onder de
aandacht gebracht worden, in de vorm
van een levende sociale kaart of een
laagdrempelige plek waar deze info
kan worden gevonden.”
In dat verband merkt Peters op
dat mensen huiverig zijn om bij de
gemeente aan te kloppen met hun
problemen. “Die drempel om het
gemeentehuis binnenstappen is
vaak te hoog en het vertrouwen in
de procedures is laag”, legt hij uit.
“Wijken doen de dingen graag zelf.
Zo blijkt bijvoorbeeld uit gesprekken
met de Norbertuswijk dat deze het
liefste zelf de vragen en behoeften
van de wijk in beeld brengt en oplost

en dat de gemeente dan vervolgens
deze zelf bedachte oplossingen faciliteert. Dit gaat dan om dingen als
bijvoorbeeld geld, sportkleding of een
ruimte om iets te organiseren. Het
regelen hiervan wil de wijk verder zelf
doet.”
Drie maanden lang worden er
gesprekken gevoerd en interviews
gehouden. “In november wordt alles
op een rijtje gezet en gaan we kijken
wat hieruit komt. In december hebben we een gesprek met wethouder
Roy Bouten en bespreken we samen
de resultaten. Het is dan aan de
gemeente wat zij met de resultaten
van ons onderzoek doen.”
Mensen die hun ervaringsverhalen
willen delen kunnen contact opnemen
met Chris Peters via 06 53 30 51 23 of
Chrispeters@zelfregie.nl
Tekst: Floor Velthuizen

Oh, zit dat zo!

Belastingplan 2023

De ondernemer betaalt (1)
In het belastingplan 2023 zĳn een flink aantal belastingmaatregelen opgenomen die ertoe leiden dat door ondernemers flink meer belasting
verschuldigd is. Dit geldt zowel voor ondernemers in de Inkomstenbelastingsfeer als voor ondernemers met een Besloten Vennootschap (BV).
In deze bĳdrage ga ik in op de maatregelen voor de inkomstenbelasting-ondernemers.
blijft in 2026. Ook het tarief waartegen de aftrek plaatsvindt is soms
lager. In het nieuwe systeem is de
aftrek altijd tegen het lage belastingtarief, ook al betaald de ondernemer
belasting tegen het hoogste tarief.
Het nadeel voor de ondernemer kan
oplopen tot ruim 3.000 euro.

Belangrijkste versobering is het bijna
helemaal afschaffen van de zelfstandigenaftrek. Deze was al van
7.280 euro (in 2019) naar 6.310 euro
gegaan. De komende jaren gaat daar
elk jaar 1.280 euro vanaf totdat er
nog een aftrekje van 900 euro over-

Ook wordt de middelingsregeling
afgeschaft. De middelingsregeling
wordt vooral gebruikt door ondernemers met wisselende inkomsten.
Als de belasting over het gemiddelde inkomen over drie jaren lager
is dan de opgetelde belasting over
de afzonderlijke jaren, dan kan de
belastingplichtige het verschil (na
aftrek van een forse drempel) terugkrijgen. De gedachte van de middelingsregeling is dat iemand met
wisselende inkomens grofweg even-

veel belasting betaald als iemand
met een vast inkomen. Daar lijkt niks
op tegen. De reden voor afschaffing
is niet dat de regeling niet eerlijk is,
maar vooral dat deze bewerkelijk is
voor de belastingdienst en weinig
gebruikt wordt (ook als er wel recht
op is). Het zou meer voor de hand
liggen om de regeling beter onder
de aandacht te brengen dan af te
schaffen.
Verder wordt de fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft. Op zich is de
afschaffing daarvan niet zo’n ramp.
De aftrek in het kader van de FOR is
een sigaar uit eigen doos die op enig
moment weer terugkomt als bijtelling bij de onderneming. Dat de FOR
desalniettemin in bepaalde situaties
een oplossing kan bieden, heb ik in
een eerder stukje reeds uitgelegd.

Tegenover deze versoberingen staat
een verlaging van het lage belastingtarief voor iedereen met 0,14
procent tot 36,93 procentd. Maar
dat weegt daar voor ondernemers
natuurlijk niet tegenop.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

10

nieuws \ 1310

Ontbloot bovenlijf koeienboer siert meimaand van uitdagende kalender

Jeroen Kessels uit America uit de kleren voor
Boerenkalender
Wie de nieuwe editie van de Boerenkalender koopt, kan in 2023 de hele maand mei naar het ontblote bovenlijf
van Jeroen Kessels (23) uit America kijken. Al twee keer eerder werd hij opgegeven, maar drie keer is scheepsrecht: aankomend jaar vertegenwoordigt Jeroen Limburg op de Boerenkalender. Toch gaat het hem niet om de
sexy foto’s, de jonge boer wil graag aandacht vragen voor de agrarische sector en het gesprek hierover starten.

moest sturen. Hierna bleek hij bij de
top 15 te zitten. “Naast alle maanden
van het jaar is er nog een covermodel
en zijn er twee notitiepagina’s, vandaar dat er vijftien mannen geselecteerd waren”, legt Jeroen uit. Het liefst
had hij op de voorpagina gestaan,
maar met de maand mei is hij ook
blij, net zoals met het eindresultaat.
“Ik heb vrijdag 7 oktober, op de dag
dat de kalender uitgebracht is, pas
mijn foto gezien. Dat was wel even
spannend, maar ik ben trots op het
uiteindelijke resultaat. Ik krijg ook al
heel veel leuke reacties.” Jeroen stond
namelijk nog niet eerder voor de
camera, maar het is hem niet verkeerd
bevallen. “Het was een hele leuke dag
en de mensen waren heel relaxed.
Zelf maak ik me ook nooit zo druk, dus
dan is zo’n dag superleuk.”

Toekomst

Het leek Jeroen altijd al leuk om een
keer op de Boerenkalender te staan.
“Ik ben al eerder opgegeven, maar

kwam er toen niet doorheen”, vertelt
hij. “Afgelopen december hebben mijn
vrienden me opnieuw opgegeven en

toen lukte het wel.” Jeroen kwam in
een selectieprocedure terecht, waarin
hij een filmpje met zijn motivatie

Jeroen is de enige Limburgse boer die
in 2023 op de kalender prijkt. Hij zit in
het melkveebedrijf bij zijn ouders. Van
jongs af aan wist hij al dat hij deze
kant op wilde. “We hebben ongeveer
negentig melkkoeien”, vertelt hij.
Ondanks dat hij zijn werk het mooi-

ste vindt dat er is en hij het bedrijf
het liefste over zou nemen, weet hij
niet hoe de toekomst eruit ziet. “We
zitten vlakbij een beschermd natuurgebied en er is een kans dat we wegmoeten vanwege alle nieuwe regels.
Misschien is het een optie om ergens
anders door te gaan. Ik ben trots op
mijn beroep en wil niets liever dan dit
blijven uitoefenen.”

Spreekbuis voor de sector
Zijn verschijning in de kalender en de
media-aandacht die het oplevert, vormen volgens Jeroen een goede aanleiding om het gesprek aan te gaan over
wat er allemaal speelt in de agrarische sector. “Het gaat met de agrarische sector, en dan met name de
veehouderij, momenteel niet zo goed.
Burgers hebben een ander beeld van
de veehouderij dan boeren zelf en
het is belangrijk om het gesprek met
elkaar aan te gaan. Wij zijn heel goed
voor onze dieren en door middel van
deze kalender kunnen we hier aandacht voor vragen.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

De laatste innovaties in je keuken

Ook binnen jouw budget de
nieuwste designkeuken

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

Afschieten Limburgse wasbeertjes is
noodzakelijk
Sinds woensdag 12 oktober is in Limburg de jacht op wasberen geopend. Ze zijn ongewenst en schadelijk voor de natuur. De populatie wordt simpelweg te groot, zo wordt gesteld. Stichting AAP ving de dieren tot nu toe op, maar de opvang zit vol. Er lopen naar schatting nog enkele tientallen
wasberen in Limburg rond waar geen plek voor is bij Stichting AAP. Daarom mogen de dieren in Limburg weer geschoten worden door jagers.
Wasberen horen van origine niet thuis in Limburg. Ze vormen een bedreiging voor onder
andere broedvogels, verschillende amfibieën,
kleine zoogdieren en vleermuizen die hier leven.
Het feit dat ze daarnaast in veel gevallen de
wasberenspoelworm bij zich dragen, zorgt voor
een risico voor de volksgezondheid. Vanuit Wal-

lonië steken er steeds meer wasberen de grens met
Limburg over.
Volgens de provincie is grootschalige opvang niet
langer een optie en is afschieten momenteel de enige remedie. Voor de langere termijn wordt er ook
gekeken naar niet-dodelijke opties zoals anticonceptie. De conclusie vanuit de provincie is daarom

even simpel als dodelijk: het afschieten van wasberen in Limburg is noodzakelijk. Hebben ze gelijk met
dat standpunt en is het daarom logisch dat de jacht
op het roofdiertje in Limburg is geopend? Of zijn er
wellicht andere opties, waarbij het wasbeertje niet
afgemaakt hoeft te worden. Wat vindt u?

Bespreking poll week 40

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: 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. 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.
Suzanne Verheggen-Nelissen hoopt dat er snel
initiatieven komen voor jongeren tussen de
16 ben 18 jaar. “Want er is echt behoefte aan
een plek om samen te komen en een feestje te
bouwen”, zegt ze. “Gezelligheid en lol geven het
leven wat extra kleur.”

Jarno Cox geeft aan dat er momenteel hard gewerkt wordt om iets te organiseren voor de groep
van 16 jaar en ouder. “Ik ben van SW!TCH en wij zijn
een nieuw initiatief vanuit een aantal vriendengroepen die zelf themafeesten gaat organiseren voor de
groep 16 plus”, geeft hij aan. “Dit concept hebben

wij samen ontwikkeld met jongerenwerk/Synthese
en ons eerste feest vindt plaats op 21 oktober, in
OJC Niks. We proberen hiermee dit probleem natuurlijk zo goed als het maar kan op te lossen vanuit de
jongeren zelf.”

Ingezonden brief

Huurverhoging gaat door! Wonen Limburg in gebreke gebleven?
De flatbewoners van de Prinses Marijkestraat, daarbij gesteund door de SP, vragen al een tijd om duidelijkheid over de plannen met hun woningen. Wat al langer rondzong, is waarheid gebleken: op 28 september werd aangekondigd dat de flats gesloopt gaan worden. Te oud en te slecht om te renoveren.
De bewoners kregen een informatiepakket en toelichting op een sociaal plan. Dat laatste houdt in dat er
onder andere voorrang is bij herhuisvesting, men recht heeft op een verhuisvergoeding, er een terugkeerrecht is en dat er intensieve communicatie zal zijn. Daaraan heeft het de laatste tien jaar behoorlijk
ontbroken. Afwachten dus maar.
De huurprijs is nu bevroren, maar
is wel per 1 juli van dit jaar doorgevoerd. En over dat punt is nog wel
wat aan te merken. De bewoners
die bezwaar hebben aangetekend
tegen de huurverhoging (ongeveer
11 euro per maand) deden dit begin

juli. Ze kregen van Wonen Limburg
het advies het bezwaar in te trekken,
omdat er weinig kans was op toekenning van het bezwaar aan de hand
van een reeks voorwaarden waar niet
aan voldaan werd. Wel werd gemeld
dat er gezorgd zou worden voor tij-

dige verzending van de bezwaarschriften naar de Huurcommissie, met
uiterste inleverdatum 11 augustus.
Er bekruipt mij een akelige gedachte:
Wonen Limburg zal toch niet willens
en wetens bezwaarschriften van haar
huurders te laat hebben doorgestuurd

naar de Huurcommissie zodat ze 1
dag te laat – 12 augustus – daar aan
zouden komen, met als gevolg dat ze
niet in behandeling werden genomen? De bewoners, met hun nog
steeds oude en slechte woningen,
moeten de huurverhoging accepteren. En Wonen Limburg? Die komt er
vanaf met een ‘boete’ van 300 euro.
Eigenlijk maar één woord voor deze
gang van zaken: schandalig.
Wilma Kurvers
Kruisstraat 18, Hegelsom

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

LeesVanHees

Column

Awaydays
Vrijdagavond, uurtje of half elf
‘s avonds. Het getril van de
telefoon verraadt dat er in
verschillende appgroepen
berichtjes binnenstromen.
Het zal wel. In een poging om de
bittere nasmaak na de 4-1
nederlaag van VVV-Venlo tegen
Roda JC weg te spoelen met een
paar blikken van brouwerij
Uiltje, schenk ik er in eerste
instantie weinig aandacht aan.
Uiteraard wint de nieuwsgierigheid het en ik lees dat het hommeles is in Kerkrade. Een paar van de
dertien bussen met VVV-supporters
zijn na afloop met stenen bekogeld, waarbij ruiten zijn gesneuveld. Wonder boven wonder raakt
niemand gewond. Zowel tijdens
als direct na de wedstrijd ging het
ook al mis, waarbij onder andere
een stadionfakkel vanuit het uitvak
in het thuisvak belandde. Het zijn
gebeurtenissen die passen op de
alsmaar langer wordende lijst met
supportersincidenten rondom de
Nederlandse stadions. Terwijl de
VVV-bussen werden bekogeld, was
men even verderop in Tilburg bij
Willem II - FC Den Bosch bijvoorbeeld nog bezig aan de eerste
helft. Het spel lag daar anderhalf
uur stil vanwege gedoe op de tribunes. Sinds er na de coronaperiode weer publiek welkom is in
de stadions, lijkt het iedere week
ergens raak.
Er gaan steeds meer geluiden op
voor een algeheel uitsupportersverbod. Wellicht begrijpelijk, maar
daarmee worden de supporters
zonder kwaad in de zin onevenredig hard gestraft. Het zou ook
eeuwig zonde zijn. ‘Awaydays’,
zoals uitwedstrijden vaak genoemd
worden, zijn prachtig. Met vrienden
een gehuurd busje in, naar uithoeken als Velsen, Almelo, Dordrecht
en Almere. Tegenwoordig laat ik
het voornamelijk bij de thuiswedstrijden, maar er waren seizoenen
dat ik geen awayday oversloeg.
Voor de goedwillende supporter
die reikhalzend uitkijkt naar de volgende uitwedstrijd, zou een verbod
ontzettend zuur zijn. De periode tot
aan het WK voelt als een laatste
kans. Ik hoop van ganser harte dat
die gegrepen wordt, want zelfs de
blikken van brouwerij Uiltje zouden
de wrange smaak van een algeheel verbod niet kunnen wegspoelen.

Jelle

12

13
10
2022

Contact en
openingstijden

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

‘Loedermoeders en Pauperpapa’s’
BIJ ONS voor elkaar presenteert in samenwerking met de gemeenten Noord- en Midden-Limburg

Moet u iets regelen aan de balie?

Openingstijden gemeentewerf

Maak dan eerst een afspraak.

Maandag t/m vrijdag

Dat kan via de website of bel ons op

Ochtend: 7.30-12.00 uur

De avond is bedoeld voor alle (toekomstige)

Ga voor meer informatie naar www.bijons-

nummer 077 477 9777.

Middag: 12.30-16.00 uur

ouders. Laat je verrassen...

voorelkaar.nl en scan de QR code of ga naar

De voorstelling in Horst is op 2 november in

www.ticketcrew.nl/tickets/loedermoeders-

’t Gasthoês van 19.00-22.30 uur.

pauperpapas

de gratis theatervoorstelling ‘Loedermoeders en Pauperpapa’s’.

Landelijke ophok- en afschermplicht van kracht

Vogelgriep

Uitnodiging voor ondernemers

Voor houders van commercieel gehouden vogels en kinderboerderijen en voor eigenaren van hobbyvogels geldt per 5 oktober 2022 een landelijke ophok- en afschermplicht. Dus ook in onze gemeente.

Toeristische netwerkdag op
31 oktober

Het ministerie van Landbouw, Natuur en

een schuur. Een uitzondering geldt voor com-

Voedselkwaliteit stelt per 5 oktober 2022

mercieel gehouden fazanten, sierwatervogels

De toeristische netwerkdag in april was een groot succes. Dit smaakt naar meer!

een landelijke ophok- en afschermplicht in

en loopvogels. Voor deze vogels geldt geen

Daarom nodigen wij ondernemers uit voor een nieuw netwerkmoment op maandag

voor locaties met risicovogels. Onder andere

ophokplicht, maar de afschermplicht.

31 oktober.

aankomende vogeltrek is het risico verhoogd.

De afschermplicht geldt voor houders van

Ontmoet andere toeristische

bijeenkomst eindigt om 22.30 uur.

Naast dat deze vogeltrek voor meer kans op

dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren

ondernemers, inspireer elkaar en laat

Deelnemen is gratis.

besmettingen zorgt, kunnen trekvogels ook

van hobbyvogels – voor zover dit hoenderachti-

u bijpraten over waar de gemeente

een nieuwe vogelgriepvariant met zich mee

gen/kippen, watervogels en loopvogels betreft.

mee bezig is. Vanaf 18.45 uur

Komt u ook?

brengen. De ophok- en afschermplicht is een

De afschermplicht geldt ook voor commercieel

bent u als ondernemer van harte

Meld u dan aan via www.horstaandemaas.nl/

preventieve maatregel om de kans op introduc-

gehouden fazanten, sierwatervogels en loop-

welkom bij Peelbergen Equestrian

toeristische-netwerkdag-31-oktober

tie van vogelgriepvirus bij gehouden vogels in

vogels. De afschermplicht betekent dat deze

Centre (Travers 5, Kronenberg). De

Hopelijk tot ziens op 31 oktober!

Nederland te verkleinen.

houders verplicht zijn de genoemde dieren af

door het hoge aantal besmettingen en de

te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen
Ophokplicht of afschermplicht

dat de vogels in contact komen met zieke wilde

Of op een locatie de ophokplicht of de

vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoor-

afschermplicht geldt, verschilt per soort

beeld door de dieren in een volière te houden.

Bekendmakingen

commercieel gehouden vogels. Deze vogels

Meer informatie

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

moeten in een afgesloten ruimte gehouden

Kijk op https://www.nvwa.nl/onderwerpen/

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

worden, bijvoorbeeld in de stal of een loods of

vogelgriep-preventie-en-bestrijding/ophokplicht

locatie. De ophokplicht geldt voor houders van

Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigings-

18 oktober 2022

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

Raadsvergadering

bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar

Op dinsdag 18 oktober komt de gemeenteraad bij elkaar voor een besluitvormende raads-

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

vergadering.

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

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

algemene telefoonnummer van de gemeente 077 477 9777.
Raadsavond

Meer informatie

Tijdens de raadsavond komen o.a. diverse

De openbare vergadering is in de raadzaal

bestemmingsplannen en het integri-

van het gemeentehuis en begint om 20.00

America

Horst

teitsprotocol. Kijk voor een volledige

uur. U kunt de vergadering ook live volgen

• Vossenheuvel ong. (HOR01 S 200) (bou-

• Dentjesweg 45 en 47 (bouw dubbele

agenda op horstaandemaas.nl/raad.

via horstaandemaas.nl/raad en de facebookpagina van de gemeenteraad (RaadHadM).

wen woning)
• Dorperpeelweg 18 (wijzigen bestemming
agrarisch naar bedrijf)

Crisisnoodopvang Horst verlengd

Vrijwilligers gezocht
Voor de noodopvang van asielzoekers in de Kasteelse Bossen in Horst zoeken we opnieuw vrijwilligers. De veiligheidsregio heeft de gemeente namelijk gevraagd om de opvanglocatie op het
evenemententerrein tot 1 januari 2023 open te houden.
Na contact met de mensen die in de buurt van

oor bieden, klaarzetten of opruimen van de cate-

de opvanglocatie wonen, heeft de gemeente

ring, vragen beantwoorden of uitzoeken, etc.

besloten de locatie tot 1 januari 2023 open te

carport)
• Kerkstraat 1b (plaatsen geldautomaat)
• Loevestraat 8 (last onder dwangsom)

Broekhuizenvorst

Lottum

• Beerendonckerweg (evenement)

• Siebersbroek (ontwerpbestemmingsplan

Grubbenvorst
• Sevenumseweg 8 (tijdelijke woonvoorziening jeugdzorg)
• Venloseweg 38 (verlengen beslistermijn)
• Meerlosebaan 1 (realiseren pré-mantelzorgwoning)

oprichten 52 woningen)
Meerlo
• Hogenbos 16 (tijdelijke omgevingsvergunning realiseren loodsen)
Melderslo
• Swolgensedijk 7 (verbouwen woning)

Hegelsom

Sevenum

• Kogelstraat 70 (aanpassen gevel)

• Groothorstweg 3 (ontwerp bestemmings-

• St. Hubertusstraat 9 (realiseren aanbouw/levensloopbestendige woning)

plan realiseren bouwkavel)
• Groothorstweg 3 (Hogere Grenswaarde)

• Dingsstraat (evenement)

houden. Daarbij kunnen we de hulp van (extra)

Heeft u een paar uur over en wilt u graag hel-

vrijwilligers goed gebruiken bij diverse klussen.

pen? Meldt u dan aan via onze website

Denk aan mensen te woord staan, een luisterend

www.horstaandemaas.nl/vluchtelingen.

• Kogelstraat/Kruisstraat en omgeving
(evenement)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst / gemeente@horstaandemaas.nl / 077 477 9777

13
10

13

2022

Zinnige Zaken
Op dinsdag 4 oktober 2022 waren ruim 50 leerlingen van het Dendron College te gast op
het gemeentehuis. In het kader van het project Zinnige Zaken gingen leerlingen van het
VMBO die dag samen met raadsleden en oud-raadsleden op zoek naar gemeentelijke kwesties die jongeren belangrijk vinden. Onderwerpen die aan de orde kwamen projecten rond
winkelleegstand, jongerenactiviteiten, uitgaan, eenzaamheid en verkeer.

Eerste bijeenkomst nieuwe kinderraad
Op 5 oktober werd de nieuwe kinderraad ofﬁcieel geïnstalleerd in de raadzaal. 25 Kinderen in de
leeftijd van 10 tot 14 jaar gaan de komende periode onder begeleiding van een aantal raadsleden

Uiteindelijk kreeg het project

Kijk op het YouTubekanaal van de gemeen-

aan de slag met thema’s die zij belangrijk vinden. De kinderen werden geïnstalleerd door de kers-

Uitgaansgelegenheid voor jongeren 16+

teraad (RaadHadM) voor een reportage

verse nieuwe kinderburgemeester Jens Hagens. Hij heeft de belangrijke taak om de kinderraads-

de meeste stemmen in de afsluitende jon-

over Zinnige Zaken.

vergaderingen in goede banen te leiden, maar hij zal ook burgemeester Ryan Palmen de komende

gerenraadsvergadering. De leerlingen van

Zinnige Zaken is een initiatief van de

tijd begeleiden bij ofﬁciële gelegenheden die te maken hebben met jeugd en jongeren. De groeps-

de winnende groep werken het onderwerp

gemeenteraad in samenwerking met con-

foto die gemaakt werd met kinderraadsleden, kinderburgemeester, ‘grote’ burgemeester en

verder uit zodat dit een plek krijgt op de

ceptbureau Witgoed en Van Bontewas en

een aantal raadsleden toont dat de kinderen enthousiast zijn met hun nieuwe functie. Op het

politieke agenda van de gemeenteraad.

het Dendron College.

YouTubekanaal van de gemeenteraad (RaadHadM) kun je de eerste vergadering van de kinderraad
terugkijken. Foto: Pieternel Clabbers Fotograﬁe

adM • 27 sep.

Gemeenteraad HadM @RaadH

...

raadslid.
zijn entree in de raad als nieuw
Vorige week maakte Eric Brouwers
zitter.
voor
d
gen
rvan
tsve
plaa
als
gewezen
Daarbij werd hij meteen ook aan
van
rsstoel vanwege afwezigheid
En vanavond zit hij op de voor zitte
. https://bit.ly/3UGR8jn
mee
burgemeester Palmen. Kijk live

Nieuwe burgerraadsleden
De afgelopen periode mochten we een aantal nieuwe burgerraadsleden begroeten. Op 13 septem-

De gemeenteraad was op 20 september present op de burgerschapsmarkt van het Dendron College.

ber werd Joep Peeters (VVD) geïnstalleerd, gevolgd door Frenk Peeters (CDA), Patrick Bierens

Raadsleden Peter Lalieu, Roel van Leendert en Ton Wismans vertelden de leerlingen hoe ze hun

(CDA) en Brian Nabben (BVNL) op 4 oktober.

stem kunnen laten horen bij de gemeente.

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

Waar krijg je nog energie van?

Het gaat ons allen niet in de koude kleren zitten. Hopelijk ook niet in
de warme kleren, die kunnen we immers nog goed gebruiken de
komende tijd…
Ik hoor en lees verhalen om me
heen van ondernemers die koelingen
uitzetten, meer dagen gesloten zijn
en hun ‘bestaansrecht’ overwegen.
Verhalen van vrienden en kennissen die hun verwarming uitzetten,
een andere woning moeten zoeken
of overwegen op zoek te gaan naar
huisgenoten. De moed zakt ons in de

BVNL Horst aan de Maas

schoenen en ons energielevel daalt.
Hoe wekken we dat weer op?
Niet alleen voor korte termijn, maar
juist ook voor de lange termijn.
We moeten enerzijds energie besparen (door bijvoorbeeld isoleren) en
anderzijds schone energie opwekken. Het is hoog tijd om de duurzame
energiebronnen (zon, wind, water) in

een goede mentale en lichamelijke gezondheid. Wachten we af
of gaan we er iets aan doen? Kan
de gemeente niet kijken naar een
samenwerking met boeren, ondernemers en ieder ander die mee wil
helpen? Niet teveel kijken naar wat
regionaal of landelijk bepaald wordt,
maar juist zoeken naar wat er voor

D66-GroenLinks Horst aan de Maas

Horst aan de Maas nodig is. Is er een
mogelijkheid om mensen die thuis
zitten in te gaan zetten om elkaar
te helpen? Bijvoorbeeld werken als
vrijwilliger op school of spelletjes
met ouderen in het verzorgingstehuis
doen. Wordt het niet tijd dat we minder vanuit de regels en wetten gaan
leven? De regels en wetten zorgen er

Dat de natuur in Nederland onder
druk staat en dat de uitstoot en neerslag van stikstof daar een belangrijke
rol in speelt, staat nog altijd als een
paal boven water. Het is echter niet
zo dat de boeren in dat verhaal de
daders zijn. Je bent niet noodzakelijk tegen boeren als je voor natuur

bent of tegen natuur als je de boeren
steunt. Ja, het is zo dat de veehouderijen verantwoordelijk zijn voor een
groot deel van de ammoniakuitstoot
in Nederland, maar deze bedrijven hebben dit altijd binnen de wet
gedaan.
Dat de huidige problemen zo groot

en dat is prima, iemand moet zijn
eigen ervaring opdoen en wordt
bewuster door die keuze. Leven vanuit vrijheid is het luisteren naar je
hart.

zijn geworden, komt door decennia
van uitstelgedrag van de landelijke
overheid. Nu wordt er echter wel
actie ondernomen. Dit moet ook wel,
want de natuur verslechtert en door
wetgeving zorgt dit er weer voor dat
bouwen steeds lastiger wordt.
Het is daarmee niet gezegd dat er
geen toekomst is voor boeren in
Nederland. Sterker nog: met de
juiste keuzes kan de Nederlandse
agrarische sector wereldwijd net zo
toonaangevend blijven als het nu

is. Hiervoor is het echter wel nodig
dat we stoppen met ruziën en naar
elkaar wijzen en dat we samen gaan
kijken wat wel kan.

Inske Zaalberg

Chiel Pel

Noodopvang

De noodopvang voor vluchtelingen in de woonunits op evenemententerrein Kasteelse Bossen blijft langer
open. In eerste instantie zouden de asielzoekers er tot 19 oktober blijven. Dat is nu verlengd tot 1 januari.
Er verblijven sinds 10 augustus zo’n
150 vluchtelingen. Deze noodopvang
werd geopend als tijdelijke oplossing. Door een gebrek aan opvangplekken liep het aanmeldcentrum in
Ter Apel over en moesten daar mensen buiten slapen. Omdat er sinds
de zomer nog steeds niet genoeg
opvangcentra voor vluchtelingen zijn,
vroeg het Centraal Orgaan opvang

namelijk voor dat we niet volwaardig kunnen leven. Is het niet tijd om
te gaan leven? Leven vanuit vrije
keuze en niet alleen maar omdat het
zo hoort en moet of omdat iemand
er een mening over heeft. Iedereen
mag zijn eigen weg en mening hebben zolang we elkaar maar respecteren. Het is belangrijk dat we niet
de mening van anderen hoeven te
volgen als deze niet goed voor je is.
Wanneer je linksaf gaat, zullen er
altijd mensen zijn die rechtsaf gaan

Claire de Swart, Burgerraadslid

Wat wel kan

Wat wel kan. Dat is de titel van het langverwachte rapport van Johan
Remkes over de stikstofproblemen in Nederland. Wanneer je het
rapport leest, kan je in ieder geval concluderen dat de wereld niet zo
zwart wit is als het soms lijkt.

PvdA Horst aan de Maas

kunnen we veel meer dan alleen.
Tijd voor actie en toekomstperspectief, want de problemen die onze
burgers en ondernemers nu op hun
bord krijgen (p)rijzen de pan uit.

Er is altijd een keuze

Iedere dag hebben we te maken met regels en wetten. Moeten we deze eigenlijk wel letterlijk volgen of
kunnen we ook handelen naar de bedoeling van de regels en wetten? Het is namelijk niet zwart/wit, er is
nog een grijs gebied.
Wanneer onze gemeente meer
gaat handelen naar wat de bedoeling is, zal er ook minder onvrede
komen. Het is belangrijk dat we
niet alleen kijken naar de regels
en wetten, maar naar wat er nodig
is in iedere situatie. Door de vele
crisissen krijgen veel inwoners
stress. Helaas zorgt stress niet voor

het zonnetje te zetten. Een gezonder
klimaat, meer gebalanceerde economie. Weer energie om te leven,
ondernemen en genieten.
We willen de meer directe maatregelen aanjagen. (Kleine) ondernemers
en burgers hebben zowel kennis als
financiële hulp nodig om te kunnen
verduurzamen. Kijk bijvoorbeeld of
je in aanmerking komt voor de ISDE
subsidie. Werk samen en bekijk collectieve oplossingen in de gemeente
zoals collectieve inkoop. Samen

Asielzoekers om tijdelijke opvanglocaties langer open te houden. Verder
gaat Dynamiek onderwijs verzorgen
aan de ongeveer 25 kinderen die
momenteel in deze opvang verblijven. Per 17 oktober zullen zij drie
dagen per week het onderwijs verzorgen. Hoe lang dit onderwijs aangeboden wordt, is uiteraard nog niet
bekend, maar dat we als gemeente

samen met Dynamiek deze stap zetten, is een belangrijk signaal. We
laten niemand in de kou staan, iedereen doet mee. De kinderen kunnen
niet wachten om weer ‘gewoon’ naar
school te gaan. Horst aan de Maas
laat door deze verlenging van de
noodopvang en de samenwerking
met Dynamiek zien dat ze haar verantwoordelijk neemt. Als PvdA steu-

nen we deze opvang, mensen die al
geruime tijd huis en vaderland verlaten hebben door oorlogen verdienen
beter dan dit, echter dit is nu wel de
realiteit. Er zijn helaas nog te veel
gemeenten die wegkijken. Dit neemt
niet weg dat we nog een grote uitdaging hebben. Met de huisvesting van
statushouders lopen we nog achter
op taakstelling die we van rijkswege
hebben. Hier ligt nog een grote uitdaging, ook gezien de grote druk op
de woonmarkt.

Jan Wijnen

Crist Coppens

Agrarische sloopwerkzaamheden

Wij maken er werk van!

Alleen dinsdag 18 oktober 2022

Door onze krachten te bundelen kunnen wij voor u:
• Uw complete sloopwerk ontzorgen.
• Putten schoonmaken en mestrestanten uitzeven
zodat deze weer emissiearm kan worden uitgereden.
• Grond leveren voor aanvulling.
Neem contact op met: Frank Reintjes 06 17900108 of Gertjan Holtermans 06 15898857.

Gepaneerde schnitzels
2 stuks halve prijs
077 398 37 94

Verstand van lekker eten!

www.coppens.keurslager.nl
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Wethouder gaat zijn boekje te buiten

Op 4 oktober las ik in De Limburger hoe wethouder Bouten zijn eigen
koers bepaalt in de zorg. Onlangs hebben wij als gemeenteraad over
dit thema een brainstormsessie gehouden en ik ben dan ook zeer
verbaasd dat wethouder Bouten de uitkomst van deze avond totaal
niet terug laat komen in genoemd artikel.
De gemeente is slechts verantwoordelijk voor de zorg in het kader van
de jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning. De 24-uurs bedden waar Bouten op doelt, worden
gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg en zijn dus niet de verant-

CDA Horst aan de Maas

woordelijkheid van de gemeente
noch van haar wethouder.
De VVD Horst aan de Maas wil dat
onze inwoners zelf kunnen bepalen
waar ze willen wonen, zorg ontvangen of werken. Nieuwe zorginitiatieven zijn wat ons betreft dan ook van

harte welkom in gemeente Horst aan
de Maas. Zeker ook omdat er nog
steeds mensen op de wachtlijst staan
en met de oplopende vergrijzing zal
dit naar verwachting alleen maar
gaan stijgen.
Inwoners die zorg nodig hebben, kiezen soms bewust voor kleinschalige
initiatieven waar de behoefte van de
cliënt meer centraal staat en net dat
beetje extra zorg kan worden geleverd. Uit de praktijk blijkt dan ook
dat kleinschalige zorginitiatieven in

tegenstelling tot grotere organisaties geen probleem hebben met het
aantrekken van gemotiveerd zorgpersoneel.
Alle zorgaanbieders zullen dus een
aantrekkelijke werkgever moeten blijven. Iets dat je regelt tussen
werkgever en werknemer. Een wethouder die poogt met oneigenlijke
middelen hierin te sturen, gaat zijn
boekje dan ook zwaar te buiten.

door we verenigingen/instellingen
kunnen blijven subsidiëren. Maar ook
waardoor we geld vrij kunnen maken
om te investeren in ons milieu, de
natuur en de energietransitie.
Maar het geld moet toch echt eerst
worden verdiend voordat we het uit
kunnen geven. Laat nu net het MKB
daar een hele grote bijdrage aan
leveren. Als we ze niet steunen, kan
dat allemaal niet meer of veel minder. Dat kan niet, dat mag niet, dat
moeten we niet willen.

Lokaal is dit niet op te lossen, vandaar dat we daar als CDA Horst aan
de Maas bij onze Haagse collega’s
aandacht voor zullen blijven vragen.
We zullen ons lokaal blijven inzetten
daar waar we iets voor onze inwoners kunnen betekenen.

Peter Lalieu

Wie gaat het geld verdienen?

We leven in een onrustige en zeer onzekere tijd. Veel inwoners komen
serieus in de problemen. Gelukkig brengt de overheid enigszins verlichting. Voor vele doelgroepen echter niet. Ik doel daarmee op het
MKB. De kostprijzen rijzen de pan uit. Energiekosten die meer dan
verdubbelen, transport- en arbeidskosten die steeds hoger worden en
ga zo maar door. Daar is niet tegenop te ondernemen.
Veel mensen vergeten of weten niet
wat het MKB bijdraagt aan onze
economie en aan de leefbaarheid.
Denk aan de verenigingen die ze met
geld en/of materiaal ondersteunen.
Denk aan de bijdrage aan de econo-

mie waardoor de overheid de kosten enigszins binnen de perken kan
houden, waardoor we een sociaal
vangnet voor onze inwoners hebben,
waardoor we een mooie culturele
sector kunnen ondersteunen, waar-

John Jenniskens

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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• PROFESSIONELE KWALITEIT
• SCHERPE PRIJSSTELLING
• STERK EIGEN MERK

Rob Wijnen (eigenaar) en Roy van Enckevort (shopmanager Horst)

Industriestraat 21A
5961 PH Horst
T 077 398 5050

Venloseweg 21
5993 PH Maasbree
T 077 465 1259

Persoonlijk en dichtbij

Partner in de bouw

BouwPartner Wijnen is al generaties lang een
echt familiebedrijf. “Bij ons is de klant geen
nummer en wordt iedereen met de voornaam
aangesproken. Het is allemaal heel persoonlijk
en dichtbij’, aldus eigenaar Rob Wijnen.

“Onze medewerkers zijn specialisten op het
gebied van bouwmaterialen en kunnen altijd
adviseren welke materialen het best geschikt
zijn voor jouw klus. We staan altijd klaar voor
onze klanten. Zo maken wij het verschil.”

Compleet

“Met de overname van Coppus Bouwmaterialen zetten we een volgende stap in
de bereikbaarheid van ons bedrijf in de regio.
Graag willen we Ralph en Bertien bedanken
voor de prettige samenwerking en overname
van hun mooie bedrijf.”

“Onze klanten kunnen in Horst en Maasbree
terecht voor een uitgebreid assortiment aan
(af)bouwmaterialen; van stenen tot cement
en van kit tot gereedschap, voor een kleine
klus tot complete nieuwbouw. Alle materialen
kunnen wij op locatie bezorgen. In Horst vind
je tevens een mooi aanbod in keukens.”

info@bouwpartnerwijnen.nl
www.bouwpartnerwijnen.nl

• VAKKUNDIG ADVIES

• RUIM ASSORTIMENT

Per 1 oktober
is Coppus Bouwmaterialen
in Horst overgenomen
door BouwPartner Wijnen
BouwPartner Wijnen is
al jaren een begrip in de
regio. Met een vestiging in
Maasbree en nu dus ook in
Horst is BouwPartner Wijnen
de specialist op het gebied
van (af)bouwmaterialen voor
de vakman en klusser.

DE SPECIALIST IN
(AF)BOUWMATERIALEN
& KEUKENS
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Geplukt

José Jeurninck-Heijnen Sevenum
Het eerste anderhalf jaar van haar leven speelde zich af in provincie
Utrecht, maar daarna werd al gauw de koers richting het zuiden
ingezet. Via Deurne en Eindhoven belandde deze bezige bij in
Sevenum, waar ze inmiddels helemaal op haar plek is. José verdeelt
haar tijd over een druk gezinsleven met twee kinderen, werk in de
kinderopvang én haar eigen massagepraktijk. Samen met andere
fanatiekelingen zorgt ze dat de regio opgeruimd én leefbaar blijft,
onder meer door het opruimen van zwerfafval. Ze probeert daarbij
altijd de balans tussen hoofd, hart en handen te bewaken. Deze week
wordt José Jeurninck-Heijnen (44) geplukt.

Halverwege de jaren 70 lag het werk
niet voor het oprapen in de omgeving
van Bergen. Het noopte de ouders
van José om hun heil elders te zoeken. Het werd provincie Utrecht, waar
vader een baan vond bij gemeente
Kockengen. Ze kregen er drie dochters: Esther, Chantal en José. Nog
voordat laatstgenoemde 2 jaar oud
was, verhuisde het gezin naar NoordBrabant. In Deurne werd broertje Hans
nog geboren. José groeide op in een
hecht gezin. Dat zorgde er mede voor
dat ze besloot om niet op kamers te
gaan nadat ze de havo afrondde op
het Peelland College. “Dat kwam later,
toen ik na het afronden van de SPHopleiding ging werken in Eindhoven.
Daar ging ik in een studentenhuis
wonen in Tongelre. Tijdens het uitgaan
liep ik Roger tegen het lijf. Het klikte
en al gauw gingen we samenwonen.
Dat was wat eerder dan mijn ouders
verwachtten maar ze vonden het al
snel prima”, vertelt ze. “Ik kwam er
al vrij snel achter dat ik niet gemaakt
was voor de perikelen die horen bij
een studentenhuis. Eén van mijn huisgenoten nam de hond van haar ouders
in huis toen zij op vakantie gingen. Die
bleek vlooien te hebben. Het duurde
niet lang of die beestjes zaten overal.
Dat was de druppel”, vertelt José
lachend. Het stel vond een huisje, ook
in Eindhoven. Dat was handig, want
zowel José als Roger hadden daar
werk. “Toch leek het ons voor de langere termijn verstandiger om voor een
dorp te kiezen”, vertelt José. “Roger
is geboren en getogen in Sevenum.
Omdat we daar ook uitgingen met
vrienden viel de keus al snel op zijn
geboortegrond.”

Jobhoppen
José spreekt het Zaerums dialect
inmiddels vloeiend. “Dat was een
bewuste keuze”, vertelt ze. “Werd
de voertaal thuis Nederlands of

Sevenums, vroegen we ons af. We
kozen voor het dialect. En ik sprak al
een beetje Zaerums door mijn stageperiode bij het toenmalige Pino, een
dagverblijf in Sevenum.” Toen het
stel naar Sevenum verhuisde werkten
beide nog in Eindhoven. Daar waar
Roger dat nog steeds doet, ging het
reizen José al gauw tegenstaan. “Toen
ben ik werk in de buurt gaan zoeken.
Dat vond ik in Tegelen. In Eindhoven
was ik vanuit een baan in de gehandicaptenzorg al overgestapt naar de
wereld van de kinderopvang. Binnen
grote organisaties ben ik een beetje
gaan hoppen van baan en werkplek.
Als er ergens iemand teveel was en er
op een andere locatie iemand nodig
was, dan nam ik vaak die vacante
positie in.” Bij José bleef lange tijd het
gevoel knagen dat ze wat meer uitdaging wilde. “Met een hbo-diploma
op zak vond ik dat ik meer moest
doen dan enkel op de groep werken. Er werd me een interne opleiding als manager aangeboden en die
kans pakte ik aan. Dat beviel in eerste
instantie goed, maar al snel bleek
het een lastige rol. Je wordt een verlengstuk voor zowel de collega’s op
de groep, als de directie. Een functie
waarin ik altijd het gevoel had dat ik
niet helemaal m’n enthousiaste zelf
kon zijn.” Uit zelfbescherming neemt
ze een functie aan in Horst en weer
wat later Deurne, waar ze weer als
vanouds op de groep komt te staan.
“Op de laatste groep was het in eerste instantie weer fijn werken, maar
werkdruk en het vele hoppen naar
nieuwe werkplekken gaven me stress.
Ik nam het werk zogezegd ook ‘mee
naar huis’ en liep intussen op mijn
tandvlees. De balans was zoek. Ik ben
altijd op zoek naar de juiste verhouding tussen hoofd, hart en handen.”
José vraagt veel van haarzelf en loopt
zichzelf daarin voorbij. Ze besluit in
2018 om rust te nemen met een halfjaar ouderschapsverlof.

Maanhart

VENLOSE CHEFS KOKEN
MET STREEKPRODUCTEN
15 OKTOBER T/M 6 NOVEMBER

STREEKWEKENVENLO.NL

Die optie was er omdat het haar en
Roger inmiddels was gelukt om een
gezinnetje te stichten. Eerst werd
dochter Sophie geboren en twee jaar
later volgde zoontje David. “Twee
heerlijke kinderen van inmiddels 9 en
7 jaar oud.” Het ouderschapsverlof had
niet direct het gewenste effect op de
gemoedstoestand van José. “Na een
paar weken was er nog geen verandering zichtbaar en ben ik naar de
huisarts gegaan. Ik bleek tegen een
burn-out aan te zitten en had hulp
nodig.” Het zette José aan het denken.
Wilde ze nog wel in de kinderopvang
werken? En zo ja, in welke rol en functie zou ze het werkplezier weer terugvinden? “Ik heb in die periode veel
steun gehad aan een coach die met
me meedacht. Dat raad ik echt iedereen aan die in zo’n situatie terechtkomt.” Tijdens gesprekken met die
coach kwam ter tafel dat José in 2006,
het jaar dat haar vader overleed, had
leren masseren. Ayurvedische massage, om precies te zijn. Een massagevorm met warme kruidenolie waarbij
het gehele lichaam onder handen
wordt genomen. José opende haar
eigen praktijk. “Die kreeg de naam

Maanhart. In mijn eigen praktijk geef
ik zowel Ayurvedische- als kindermassages en vrijwillig geef ik handmassages aan ouderen in Sevenheym.
Daarnaast werk ik nog altijd in de
kinderdagopvang. Ik ben geswitcht
naar agrarische opvang en voel me bij
De Speelhoeve in Ysselsteyn op mijn
plek. De combinatie van masseren en
kinderopvang zorgt voor mij op dit
moment voor de juiste balans.”

Drijvende kracht
Wie denkt dat José haar handen meer
dan vol heeft aan twee banen en een
druk gezinsleven, komt bedrogen uit.
Ook maatschappelijk is ze erg actief.
Het laatste wapenfeit op dat vlak werd
zaterdag 8 oktober deels gerealiseerd.
Als één van de drijvende krachten
zorgde ze ervoor dat het Sevenumse
Blakterbeekpark weer speels en sportief werd. “Met enkele andere enthousiastelingen hebben ons verenigd als
de dames van het Blakterbeekpark”,
vertelt José. “Samen met vrijwilligers
van Groengroep en KnopenLopen,
dorpsgenoten en de proactieve medewerking van gemeente Horst aan
de Maas, hebben we gezorgd voor
uitdagende speelaanleidingen en
sportieve elementen, waardoor het
Blakterbeekpark voor zowel kinderen als volwassenen een extra functie
heeft gekregen”, zegt ze met enige
trots. “Het resultaat is een speels en
natuurlijk trimparcours, om op te spelen of om sportief mee bezig te zijn.”
Bij de realisatie zijn vooral natuurlijke
elementen gebruikt. Een belangrijk
thema voor José. Haar hele leven al.
“Mijn ouders hebben me met de paplepel ingegoten dat je zuinig om hoort
te gaan met de natuur. Niet zomaar
iets weggooien nadat je het één keer
gebruikt hebt en zeker niet in de
natuur achterlaten.”

Handschoenen en een vuilniszak
Bij José uit zich dat onder andere
in het opruimen van zwerfafval. Al
twaalf jaar trekt ze er met handschoenen, prikker en vuilniszak op
uit om de regio te ontdoen van rotzooi. “Waarom? Omdat het gewoon
vies en irritant is”, vertelt ze. “Rotzooi
hoort niet in de natuur en we kunnen allemaal een handje helpen. Ik
werd ooit geïnspireerd door Peter
Smith, de ‘Zwerfielosoof’. Hij was de
drijfveer achter de campagne KLEAN.
Klagen Loont Echt Absoluut Niet. Een
prachtig statement. In 2016 ben ik een
werkgroep gestart bij Efkes Same,
de dorpshuiskamer in Sevenum. Van
daaruit ben ik begonnen met het
opruimen van zwerfafval in groepsverband. Waar we in het begin met
een handjevol mensen waren, groeit
dat gezelschap vandaag de dag nog
steeds”. Inmiddels verzorgt José ook
gastlessen op middelbare scholen
over dit onderwerp. “Daar vertel ik
mijn verhaal aan tieners, in de hoop
een beetje verschil te kunnen maken.”
Nee, José verveelt zich geen moment.
Het lijkt wellicht zelfs allemaal wat
veel, maar ze waakt ervoor dat alles
in balans is en blijft. Hoofd, hart en
handen.
Tekst en beeld: Jelle van Hees
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Ilse Custers Horst
het doe vinden de mensen het weer
erg fijn dat ze toch reclame krijgen.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben meestal te vroeg. Dat leert
mama mij en mijn vier zussen.
Zij heeft er een hekel aan als iemand
te laat komt.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak op school is techniek. Dit vind ik heel interessant,
omdat je unieke en elektrische dingen kan maken. Het stomste vak
is Frans, maar ik wil het wel leren
omdat we vaak naar Frankrijk op
vakantie gaan en dan is het erg fijn
als ik de mensen kan verstaan en
mijn eigen eten kan bestellen.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik gebruik de lach emoticon het
meest. Ik vind heel veel dingen
grappig en dan is dat de juiste om te
gebruiken.

Festival of discotheek?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Ilse Custers
12 jaar
Horst
Sooool 10-14

om goed te kunnen. Vooral als je
het heel snel kunt. Ik heb thuis een
tafeltennistafel en op vakantie ga ik
altijd met mijn vader tafeltennissen.

Wie kent jou het beste?

Wat is je favoriete game?

Mijn drie beste vriendinnen. Ze weten
echt heel veel over mij, omdat ik
alles met ze deel. Eén vriendin ken
ik al sinds mijn geboorte. We woonden bij elkaar in de straat voordat ik
verhuisde. Eén andere vriendin ken
ik acht jaar. Haar heb ik ontmoet op
de basisschool. De andere vriendin
ken ik nu één jaar. Haar leerde ik op
school kennen.

Minecraft, want daar kun je je eigen
fantasiewereld bouwen. Dat zou in
het echte leven nooit zo kunnen.
Maar daar dus wel. Ik kan er mijn
creatieve ideeën kwijt.

Wat is je favoriete hobby?
Dansen. Mijn dansstijl is hiphop.
Dit doe ik heel graag, maar ik ben
nog aan het uitzoeken waar ik dat
het leukste vind om te doen.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Tafeltennis. Dat lijkt mij heel leuk

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Waarschijnlijk Korea. Ik vind de
mensen die daar wonen erg mooi.
Daarnaast wil ik hun manier van
leven ontdekken.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een reis naar de Chinese stad Hong
Kong. Ik vind de series op tv die over
China, Japan en Hong Kong gaan ook
erg leuk. Vooral Hong Kong lijkt mij
heel mooi. Wel heel ver weg. Het

Het Familierechthuis biedt een stevig fundament
voor alles wat te maken heeft met scheiden, uit elkaar
gaan en mediation. Voor uzelf én voor uw kinderen.

Uw belang staat voorop
bij onze betrokken specialisten
in personen- en familierecht
077 398 30 00 | info@familierechthuis.nl | www.familierechthuis.nl

lijkt mij leuk om de drukte van de
stad en de gewoontes van de mensen te ervaren. Daarnaast lijkt het
mij mooi om beroemde plekken te
zien.

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Twee keer zo slim. Als je slim bent,
kun je veel meer bereiken in de
wereld dan als je alleen maar mooi
bent. Maar eigenlijk zou ik het wel
allebei willen zijn.

Waar ben je verslaafd aan?
Eten. Ik lust bijna alles en ik eet de
hele dag door. Ik heb gewoon altijd
honger, denk ik. Mijn lievelingseten
is sushi. Ik hou echt van sommige
smaakcombinaties.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik bezorg reclameblaadjes.
Dit vind ik niet erg om te doen.
De meeste mensen vinden het heel
fijn dat ik de blaadjes bezorg, omdat
heel lang niemand dat deed. Nu ik

Festival. Meestal zijn daar meer
verschillende soorten bands of zangeressen, dus dan zie je meer verschillende artiesten. Ik zou Antoon
wel willen zien op een festival.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Katy Perry. Ze kan heel mooi zingen en reist de hele wereld over.
Ook heeft ze veel geld en dat zou ik
ook wel willen.

Dag of nacht?
Nacht, want dan kan ik lekker slapen. Ik vind het ook leuk dat je in
de nacht naar de sterren kan kijken.
Ik hoop dan dat ik een vallende ster
zie.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Dat zou onzichtbaarheid zijn. Ik zou
het gebruiken om overal te komen
zonder te betalen. Op die manier kan
ik zo een pretpark binnenlopen zonder dat ik daar heel lang voor hoef
te sparen.

Professionele
asbestverwijdering

Hoi

Column

Vroege
ochtend
Ik vind slapen heerlijk.
Het gevoel van goed uitgerust
zijn, niet wakker hoeven worden van een wekker en ook nog
even kunnen blijven liggen
voordat je opstaat. Maar als er
iets is dat ik nóg leuker vind dan
dat, is het wel vroeg opstaan.
Het heeft iets speciaals als je wakker wordt in het donker en heel
stilletjes je bed uit moet omdat de
rest van het huis nog slaapt. Als je
de gordijnen opendoet en naar
de straat kijkt, lijkt het dan soms
zelfs alsof de hele wereld nog
slaapt. Dat geeft mij altijd zo’n
fijn gevoel van rust, alsof je de
dag begint voordat de rest begonnen is, alsof je een beetje een
voorsprong hebt op de wereld.
Het is sowieso een fijn gevoel dat
de hele dag nog voor je ligt, een
beetje zoals dat gevoel als je wakker wordt midden in de nacht en
ziet dat je nog een hele tijd kunt
slapen voordat je wekker gaat.
Het is naar mijn mening in ieder
geval beter dan dat je ergens in
de middag wakker wordt en de
halve dag al voorbij is.
Ik ben ook iemand die altijd zal
ontbijten, zonder ontbijt kan ik
mijn dag echt niet fatsoenlijk
beginnen. Ook dat zorgt er soms
voor dat ik iets eerder op moet
staan, maar het is de moeite
altijd waard. En anders heb je
nog altijd de zonsopkomst om te
bekijken. Die is het, als je het aan
mij vraagt, altijd waard om vroeg
voor op te staan. Of ik dan geen
avondmens ben en vroeg naar
bed ga om toch de nodige uurtjes slaap te krijgen? Nee, helaas
heb ik met vroeg naar bed gaan
een hele hoop moeite. Het is dus
niet de meest ideale combinatie,
houden van laat naar bed gaan en
vroeg opstaan. Toch kan ik iedereen echt adviseren om af en toe
op te staan voordat de rest van
de wereld dat doet. Geniet van
die ochtendzon en van de natuur
die er zo rustig en vredig bij
ligt. En kijk dan eens hoe veel je
gedaan krijgt op zo’n ochtend.

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

Iris
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Eerste verlies voor Wittenhorst

Oxalis wint eenvoudig
van SVO
Voor de dames van Oxalis 1 stond zondag 9 oktober de thuiswedstrijd tegen SVO 1 op het programma, een wat onbekendere tegenstander. Oxalis had weinig moeite met het team uit Ooij: 16-6.
Oxalis wist al snel in de eerste helft
het verschil te maken. Het gaf de
ruime voorsprong vervolgens niet
meer uit handen. SVO opende de
wedstrijd nog wel met een schot,
maar de dames van Oxalis hadden
hier snel antwoord op waardoor
de stand op 1-1 kwam. Oxalis bleef
zoeken naar kansen en was verdedigend ook goed bezig. De dames

uit Hegelsom scoorden er lustig
op los. Dit resulteerde in een 10-1
ruststand. Na rust kreeg SVO nog
enkele kansen, maar Oxalis was
duidelijk te sterk voor de ploeg uit
Ooij. De wedstrijd werd gewonnen
door de thuisploeg, met een uiteindelijke stand van 16-6.
Tekst: SV Oxalis

Kennismaken met handboogsport

Open dag HBSV De Schutroe

Altijd al willen weten of er een Robin Hood in je schuilt? Zondag 30
oktober opent handboogsportvereniging De Schutroe haar deuren
om iedereen, van jong tot oud, kennis te laten maken met de handboogsport.
Tot de aanwezigen op de open dag
behoort Quinty Roeffen. De viervoudig Nederlands kampioen geeft
samen met andere leden verschillende demonstraties en beantwoordt vragen. Daarnaast is er

gelegenheid om zelf een boog in de
hand te nemen en een aantal pijlen
te schieten. De open dag duurt van
11.00 tot 17.00 uur en vindt plaats
in het verenigingsgebouw aan de
Wittebrugweg 1 in Horst.

Na de successen van de eerste twee weken reisde Wittenhorst zondag 9 oktober met hooggespannen verwachtingen af naar Venlo voor het treffen met Venlosche Boys. Een vervolg op de goede competitiestart bleef uit:
de oranjezwarten verloren met 1-0.
De eerste schermutselingen verliepen goed. Enkele vlijmscherpe acties
stemden hoopvol. In de 4e minuut
had het doel van de Venlonaren tot
tweemaal toe doorboord moeten
worden. Een Wittenhorstspeler kopte
de bal zelfs uit de goal, beter was het
geweest er vanaf te blijven. Het zat de
ploeg niet mee.

De hoop was gevestigd op de tweede
helft. Maar daarin liet Wittenhorst het
afweten. Het was zichtbaar dat de
Venlonaren het spel met veel meer
agressie aangingen. Venlosche Boys
had slechts één kans nodig om af te
ronden. Dit was wel aan goaltjesdief
Bob Hoveling besteed: 1-0. Het was
nu aan Wittenhorst deze achterstand

ongedaan te maken. Natuurlijk probeerden de oranjemannen iets te
forceren, maar het vernuft was deze
middag afwezig. Tot overmaat van
ramp moest spits Jeroen Verkennis
ook nog eens met een blessure afhaken.
Tekst: Piet Nabben, RKsv Witenhorst

Slechte start Horster hockeyers

Hockeyers Nuenen te sterk voor Horst
De mannen van HCH Horst mochten zondag 9 oktober naar het Brabantse Nuenen om het op te nemen tegen
de mannen van Nuenen. Promovendus Horst was de competitie goed begonnen door drie van de vier wedstrijden te winnen. Nuenen had na vier speelrondes eveneens drie wedstrijden gewonnen. Het lukte Horst niet om
te winnen, het werd namelijk 4-0 in Nuenen.
De wedstrijd kende een slechte start
voor Horst: het was voorzichtig en creëerde hierdoor weinig kansen. Nuenen
daarentegen begon fel en sterk, creëerde kansen en kwam via een strafcorner op een 1-0 voorsprong. Nuenen
bleef de druk opvoeren. Daardoor
kwamen er meer kansen voor de
Brabanders. De 2-0 ontstond na een
hard schot vanaf de rand van de cirkel.

Desondanks kregen de mannen in het
geel ook kansen, waaronder een bal op
de lat. Voor Nuenen, dat kansen bleef
creëren, was het wel raak: via een hard
schot in de hoek werd het 3-0. Met
deze stand gingen beide teams de rust
in. Gedurende de rust besprak Horst
wat er diende te veranderen. Dit had
als resultaat dat het een spannende
tweede helft werd met veel kansen aan

beide kanten. Maar Horst had het geluk
niet aan haar zijde. Nuenen wist nog
wel een doelpunt te maken, waardoor
de eindstand op 4-0 werd bepaald. Niet
de uitslag waar de Horster mannen op
hadden gehoopt, maar 9 punten uit vijf
wedstrijden is een tussenstand waar de
mannen van Horst tevreden over zijn.
Tekst: HCH Horst

Al sinds 1983 is Sumarbox uit Venlo hét opzetstation voor
dozen en trays van karton. Dagelijks leveren wij duizenden
verpakkingen aan telers, tuinders en andere verpakkers
in de omgeving. Onze klanten rekenen hierbij op onze
kennis, kunde en kwaliteit. Ze bouwen op ons maatwerk
en vertrouwen op ons voorraadbeheer. En blijkbaar doen
we het goed, want we groeien nog iedere dag. Daarom
zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. Naar klantgerichte
medewerkers die initiatief durven nemen, mee willen
groeien en zichzelf willen ontwikkelen. Herken jij je hierin?
Ben jij de aanpakker die wij zoeken? Reageer dan snel
op één van onze vacatures!

Wil je meer weten over deze vacatures?
Bel dan met Anky van Vegchel,
telefoon (077) 3960420 of stuur een e-mail
naar anky@sumarbox.nl. Of kijk voor alle
informatie op www.sumarbox.nl/vacatures
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Geslaagd seizoen

Meterikse karter Kris Haanen
boekt successen
Kris Haanen kan terugkijken op een geslaagd seizoen. De 15-jarige
karter uit Meterik liet zijn snelheid onder meer in Duitsland zien
tijdens het DKM en op het WK in Le Mans. In de legendarische stad
voor de autosport werd Haanen uitgenodigd voor de Richard Mille
Young Talent Academy.

Hegelsom moet meerdere erkennen in
sterk Baarlo
In de derde wedstrijd van het seizoen stond zondag 9 oktober voor het Hegelsom van het duo Ron Spruit en
John Kluskens een duel in en tegen Baarlo op het programma. Ook ditmaal bleef een zege voor de roodwitten
uit: Baarlo won met 4-0.
Klokslag 14.30 uur werd afgetrapt
op sportpark De Meeren. Het eerste
kwartier leek het spel beide kanten
op te kunnen. Beide partijen kregen
kansen maar wisten deze niet te verzilveren. Langzaam kreeg Baarlo het
sterkere van het spel. Dat resulteerde
na twintig minuten in een doelpunt.
Bij een corner greep keeper Sjors
Witt naast de bal, waarna Baarlo de
bal over een (bijna) lege doellijn kon
schuiven: 1-0. Daarop volgden nog een
aantal kansen voor de aanvalslinie

van Baarlo. Enkele daarvan werden op
miraculeuze wijze door diezelfde Witt
tot corner gepromoveerd, sommige
schoten vlogen naast.

Veel fouten
De tweede helft vertoonde hetzelfde
beeld. Het inbrengen van een aantal
wissels aan Hegelsomse zijde veranderde daar niets aan. Baarlo knalde
uit de startblokken en zette de 2, 3 en
4-0 op het scorebord. Een aanval via
een van de twee buitenspelers werd

telkens middels een strakke voorzet binnen gewerkt. Persoonlijke en
collectieve foutjes lagen hier veelal
aan ten grondslag. Overigens was
de scheidsrechter ook niet foutloos:
Bram Cox werd tot zijn eigen schrik op
een rode kaart getrakteerd voor een
harde charge. Gelukkig leek de scheids
er zelf ook van te schrikken en koos hij
daarna voor de juiste kleur.

Tekst: VV Hegelsom

Meterik wint met wilskracht en bravoure
van DSV
Meterik nam het zondag 9 oktober in eigen huis op tegen DSV uit Sint Anthonis. Vanaf de aftrap zat er veel
vuur in de wedstrijd. Beide teams zochten volop de aanval en zo zagen de talrijke toeschouwers een aantrekkelijke wedstrijd. Meterik speelde met veel overtuiging, kreeg de betere kansen en won uiteindelijk met 5-2.
Het Deutsche Kart Meistershaft
(DKM) telde dit seizoen vijf weekenden. Haanen startte uitstekend
met een zeer succesvol weekend
in Kerpen. Ook in augustus reed hij
sterk op de kartbaan van Mülsen.
Begin september volgde het prestigieuze FIA WK in Le Mans. Haanen
kwalificeerde zich als 6e in zijn
groep en dat betekende de 24e
tijd overall in een veld van 126 rijders. Daarna volgden zeven heats,
waarin Kris veel pech voor zijn kiezen kreeg.
Drie weken na het WK werd het
DKM afgesloten op de kartbaan
van Wackersdorf. Het werd niet

het weekend van Haanen, maar
ondanks de vele tegenslagen sloot
hij het DKM toch als vice-kampioen af. Zijn snelheid in het DKM en
tijdens het WK bleef niet onopgemerkt: Haanen werd uitgenodigd
voor de Richard Mille Young Talent
Academy. Hier strijden geselecteerde talenten om een seizoen in
de Formule 4. Haanen gaat volgende week naar het Spaanse
Navarra waar de Shoot Out plaatsvindt. Eén van die veertien finalisten wordt het nieuwe talent voor
Richard Mille in de Formule 4.
Beeld: Bas Kaligis/RaceXpress.nl

Tweede wedstrijd en tweede
overwinning voor Vc Set Up
DS1
Vc Set Up DS1 speelde zaterdag 8 oktober haar tweede wedstrijd
van dit seizoen thuis tegen de dames van Somas Activia uit
Sint Anthonis. De Meerlose dames wonnen betrekkelijk eenvoudig met 4-0.
De eerste set begon Set Up niet
goed. Meteen keek het tegen een
achterstand aan, mede door een
sterke servicebeurt van Somas
Activia. Het spel van Set Up was
slordig, maar er werd hard gewerkt
om de bal van de grond te houden.
Hierdoor werd de achterstand langzaam maar zeker weer ingelopen
en via 14-17 een voorsprong van
22-20 opgebouwd. Het einde van
de set was spannend. De servicedruk werd opgevoerd bij de meiden
uit Meerlo. Daardoor trok Set Up
aan het langste eind en won de set
met 25-23.
Set nummer twee werd bij lange
na niet zo spannend. De Meerlose
meiden hadden alles onder controle. Daardoor was Somas Activia
kansloos. Set Up leidde continu en
won glansrijk met 25-15. De derde
set ging gelijk op. De meiden uit
Sint Anthonis wisten een voor-

sprong te pakken richting de eindstreep, 19-22. Ze kwamen zelfs
op setpoint, 22-24. De Meerlose
meiden hielden echter het hoofd
koel en benutten de kansen om te
scoren. Mede dankzij de aanwijzingen vanaf de zijkant en het enthousiasme van de supporters wist
Set Up DS1 ook deze set binnen te
halen met 26-24.
Hoewel de wedstrijd al was
gewonnen door Set Up, waren
de meiden vastberaden ook het
vijfde punt in Meerlo te houden.
Dit deden ze zonder gedoe. Het
spel was degelijk. De rallypass
werd verzorgd, de servicepass
was top, het spel werd geweldig
verdeeld en de punten werden
gescoord. 6-3, 17-12, 22-17 en een
duidelijke overwinning in deze set
met 25-19.
Tekst: Vc Set Up

Binnen een kwartier waren er twee
kansen voor DSV – die keeper Luuk
Haenen uit zijn doel ranselde – en
vier voor Meterik. De eerste inzet van
Piet Steeghs werd nog door de keeper gekeerd. Zijn tweede inzet was
een afstandsschot waarmee hij zijn
team op een 1-0 voorsprong zette, zijn
derde inzet na een voorzet van Bjorn
Cuppen tikte de keeper corner en zijn
vierde inzet werd door de keeper voor
de voeten van Giel Vullings getikt,
die eenvoudig de 2-0 kon scoren.

Maar DSV had zijn antwoord klaar en
scoorde na een terugspringende bal
op de binnenkant van beide palen uit
de rebound de 2-1. Dré Peeters leek
na een mooie combinatie met Bart
Houben de voorsprong weer te vergroten, maar zijn inzet ging rakelings
voorlangs.
Direct na de thee deed DSV verwoede
pogingen om de gelijkmaker te scoren, maar Meterik hield de gelederen
gesloten. De groenwitten maakten
in de tweede helft prima gebruik

van de geboden ruimte. Via pijlsnelle
aanvallen werd de wedstrijd beslist.
Piet Steeghs scoorde na een prima
kapbeweging de 3-1 en beloonde
daarmee zichzelf na een geweldig
optreden. De goed ingevallen Rens
Aerts scoorde de 4-1 en gaf ook de
assist op Giel Vullings die de 5-1 binnen schoot. In de slotfase scoorde DSV
nog met een geweldig afstandsschot
de 5-2.
Tekst: RKSV Meterik

Sporting S.T. verzuimt te scoren tegen
VCA
Sporting S.T. heeft zondag 9 oktober op bijzondere wijze de uitwedstrijd bij VCA verloren. De bezoekers waren
de hele wedstrijd de bovenliggende partij, maar wisten uiteindelijk het net niet te vinden. VCA wist door een
benutte penalty de 1-0 op het scorebord te houden.
Vanaf de eerste minuut was het spelbeeld duidelijk. Sporting, dat voetballend de dienst moest uitmaken, en
VCA, dat er met de lange bal probeerde uit te komen. Het was over
en weer rommelig, maar het was
Sporting dat de kansen kreeg. Na een
aantal wild overgeschoten ballen
was het in de 20e minuut bijna raak.

Micha kon van dichtbij inkoppen, maar
raakte ongelukkig de keeper. Ook de
rebound kon niet worden benut.
Na een van de spaarzame momenten voor de goal van de uitploeg werd
één vermeende overtreding gezien,
waardoor de bal op de stip ging. In de
27e minuut benutte Tim Heijnen deze
strafschop: 1-0.

Het spelbeeld veranderde de hele
wedstrijd niet en de tussenstand
evenmin. Een veldoverwicht en legio
kansen kon Sporting niet omzetten
in doelpunten, met als gevolg het
tweede verlies op rij.

Tekst: Sporting S.T.

HOVOC Dames 1 wint in Ouderkerk aan
den IJssel
De speelsters van Hovoc Dames 1 vertrokken zaterdag 8 oktober al in de vroege ochtenduren naar het verre
Ouderkerk aan den IJssel om het hier op te nemen tegen Volley Lek en IJssel Dames 1. Door een 3-1 overwinning bevindt Hovoc Dames 1 zich nu op een zevende plek in de tweede divisie.
In set één begon Hovoc met volle
overtuiging, waardoor het een voorsprong kon pakken. Die bleef de hele
set gehandhaafd, hoewel Lek en
IJssel af en toe dichtbij leek te komen.
Hovoc bleef echter koel en de dames
wonnen de set met 25-21.
Na de setwinst begon Hovoc set
twee sterk met een voorsprong.
Helaas zwakte het hierna een beetje
af, wat resulteerde in een achterstand.

Dit werd hersteld met een sterke service-reeks van Lincy van Rens, waarmee de voorsprong werd heroverd.
Eindstand: 25-23.
In set drie werden aan Horster zijde
aanzienlijk minder fouten gemaakt,
waardoor het alleen een kwestie van
afmaken was. Dit werd gedaan en ook
deze set werd binnengesleept, met een
eindstand van 25-15.
Natuurlijk wilden de dames het laat-

ste punt ook mee naar huis nemen.
Met strijdlust startten ze de vierde set.
Doordat de meiden te veel achter de
feiten aanliepen en iets te veel eigen
fouten maakten, werd het lastig om
punten te scoren. Er werden wat tips
en tactieken besproken in de time-out,
maar dit mocht niet baten, waardoor
de laatste set met 17-25 verloren ging.
Tekst: HOVOC
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Sezako viert feest
Door corona kon a-capellakoor Sezako uit Sevenum het 30-jarig
bestaan op 8 april 2021 niet met publiek vieren. Dit gemis wordt
zaterdag 22 oktober goedgemaakt met een verjaardagsconcert.

Sezako is een veelzijdig koor dat
altijd kiest voor een verrassende
invalshoek tijdens haar concerten. Het koor verzorgde in de loop
der jaren vele themaconcerten.
Met Kerstmis transformeert Sezako
sinds enkele jaren in ‘Sezako’s
Ensemble’: een koor in middeleeuwse kleding met een avondvullend programma. Ook verzorgt een
afvaardiging van Sezako elke week
het meezinguurtje met de bewoners van Sevenheijm.
Sezako vierde het 30-jarig bestaan
vorig jaar in besloten kring met de

schenking van een kunstwerk aan
de gemeenschap. Dit jaar is iedereen op zaterdag 22 oktober uitgenodigd voor een verjaardagsconcert
met bijzondere gasten. Uiteraard
zingt het koor zelf, onder leiding
van dirigent Rob Jacobs, maar er zijn
ook gastoptredens van de gitaristen
Theo de Bruijn en Marijn Nederpelt
en dansgroep Stream uit Malden.
Het verjaardagsconcert vindt plaats
in de Wingerd in Sevenum en begint
om 20.00 uur. De toegang is gratis.
Aanmelden via sezako@hotmail.nl
is wel een vereiste.

Samenwerking tussen harmonieën

Lottum en Grubbenvorst musiceren voor
het eerst samen
Voor het eerst in hun geschiedenis maakten Koninklijke Harmonie Lottum en Harmonie St. Joseph Grubbenvorst
zaterdag 8 oktober samen muziek. De bijna negentig blaasmuzikanten en slagwerkers speelden in ‘t Haeren in
Grubbenvorst de Koning Voetbal Mars en Music van John Miles.

De gezamenlijke muziekstukken vormden de finale van een concert dat eerst
Lottum uitvoerde onder leiding van
dirigent Sjaak Jenniskens, gevolgd door
een concert van Grubbenvorst met dirigent Wout Claessens op de bok.
Sjaak Jenniskens dirigeerde het eerste
gezamenlijke stuk, de Koning Voetbal

Mars. Daarna leidde Wout Claessens
het toepasselijke slotnummer Music.
Na afloop ontvingen alle muzikanten,
als dank voor de samenwerking, een
attentie in de vorm van een roos uit
Lottum gecombineerd met een ijsbon
uit Grubbenvorst.
Het samen muziek maken is de

opmaat naar verdere samenwerking
tussen beide harmonieën. De verenigingen wisselen, waar mogelijk, al
muzikanten uit om elkaar te ondersteunen.

Beeld: Peter van Dooren

Tweekorenconcert in Broekhuizen
In de Sint Nicolaaskerk in Broekhuizen vindt zaterdag 15 oktober van 14.30 tot 16.30 uur een tweekorenconcert plaats.
De gemengde zangverenigingen
ConBrio en In the Mood zingen een
gevarieerd repertoire, bestaande uit
koorstukken van internationale allure

Sikes Group is op zoek naar jou!

en meeslepende melodieën. In the
Mood wordt gedirigeerd door Ria
Janssen. ConBrio staat onder leiding
van Marcel Kuepers. Oksana Bos-

Baljva verzorgt de pianobegeleiding.
De toegang is gratis.

Lezing ’t Hökske over steenuil

Sikes is een dynamisch familiebedrijf en onze drie champigonkwekerijen
behoren dan ook tot één van de grootste en meest vooruitstrevende
kwekerijen van Nederland. Onze kracht zit hem naast de expertise en de
liefde voor het vak in de combinatie van teelt, transport en het hergebruik
van de compost. We doen alles van kweekbed tot het transport naar onze
klanten. Recentelijk hebben we een eigen energievoorziening gebouwd en
produceren we een CO2 neutale champignon.

De steenuil is de kleinste uil die in Nederland voorkomt. Vogelwerkgroep ’t Hökske organiseert donderdag 20
oktober een avond over deze roofvogel.

Teeltmedewerker

Boek over maatschappelijke veranderingen Noord-Limburg

•

•
•
•

Wij zoeken iemand voor alle voorkomende werkzaamheden in de
kwekerij zoals machinaal oogsten van champignons, vullen en
leegmaken van de cellen.
Je werkt binnen een team en jullie zorgen samen voor alle werkzaamheden binnen de gehele teelt.
Je hebt een flexibele inzet en geen 9 tot 5 mentaliteit
Eventuele doorgroeimogelijkheden

Spreekt dit je aan, neem dan snel contact op met Gerard of Karin Sikes,
06-29501929 of 06-48432377 of mail naar karin@sikes.nl

Sikes Group
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH YSSELSTEYN

Spreker Geco Visscher, voorzitter van
de Steenuilen Werkgroep Limburg, gaat
in op vragen als hoe leeft de steenuil, wat staat er op zijn menu en waar
houdt hij zich het liefste op? Maar ook

informatie over bedreigingen en de
bescherming van de steenuil komt ter
sprake, evenals de vragen hoeveel
steenuilen er nog zijn in Nederland
en in Limburg en op welke manier de

aantallen worden geteld. Aan de hand
van een presentatie met een video laat
Visscher alle aspecten voorbijkomen.
De lezing vindt plaats in de Sevewaeg
in Sevenum en begint om 20.00 uur.

Lezing over Horst na 1945

LGOG Kring Ter Horst organiseert woensdag 19 oktober een lezing met de titel ‘Horst na 1945’.
Lezinggever Jan Janssen werkt sinds 2016 aan een boek over de maatschappelijke veranderingen in NoordLimburg. Daarbij dient de gemeente Horst als uitgangspunt.
In het midden van de twintigste eeuw
voorzagen landbouwdeskundigen dat,
ook in het kinderrijke Peelgebied, bij
gebrek aan voldoende cultuurgrond,
niet alle boerenzonen in de naaste toekomst nog werk zouden kunnen vinden
in de agrarische sector. Bedrijfssplitsing,
emigratie of werken in de industrie
zouden een uitweg kunnen bieden.
De gemeentebesturen van Venray
en ook Helden maakten zich, indachtig deze visie, meteen na de Tweede
Wereldoorlog sterk om in aanmerking
te komen voor subsidieregelingen om
industrievestiging in hun gemeenten
te kunnen bevorderen. Vooral Venray

slaagde erin grote bedrijven aan te
trekken, zoals Inalfa in de jaren vijftig en Rank Xerox in de jaren zestig.
Het Horster gemeentebestuur vertrouwde op de veerkracht van de
agrarische sector. Het voorzag mogelijkheden om in de Peel onder meer
door nieuwe ontginningen ruimte te
creëren om nieuwe boerenbedrijven
te stichten. Het gemeentebestuur was
bovendien de overtuiging toegedaan
dat de tuinbouw in Horst grote potentie in zich borg.
Grote fabrieken gingen aan Horst
voorbij. Zo bleef het agrarische
karakter van de gemeente behou-

den. Horst verloor wel zijn uitgesproken katholieke stempel, zoals zoveel
dorpen en steden in het zuiden van
het land. Op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in Horst
springen twee thema’s in het oog:
de uiteindelijk geslaagde pogingen
om in Horst een middelbare school
te vestigen en de intense, verloren strijd om het behoud van het St.
Antoniusziekenhuis.
De lezing van Jan Janssen vindt plaats
in De Leste Geulde, Noordsingel 68
in Horst en begint om 20.00 uur.
Ook niet-leden van LGOG zijn welkom.
Aanmelding vooraf is niet nodig.
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Leo Alkemade in ‘t Gasthoês

Twee passies gecombineerd in theatervoorstelling
Ondanks dat hij bij het grote publiek vooral bekend staat als acteur,
cabaretier en tv-persoonlijkheid, ligt het hart van Leo Alkemade bij het
maken van muziek. In juni bracht hij zijn debuutalbum ‘In Het Wiel’ uit,
waarop hij zingt over zijn passie voor het wielrennen en de levenslessen
die hij hieraan koppelt. Het album is nu vertaald naar een theatervoorstelling, waarvan de try-out op zondag 16 oktober te zien is in ’t Gasthoês
in Horst. Het is momenteel de enige show van de zanger die in Limburg
gepland staat.
Het uitbrengen van een eigen album is
voor Alkemade een droom die uitkomt.
Muziek vindt hij namelijk het allerleukste binnen zijn carrière. “Als ik moest
kiezen tussen acteren of zingen, dan
zou ik zo voor de muziek gaan”, vertelt Alkemade. “Ik ben begonnen op
de musicalopleiding, voordat ik naar
de theateracademie ging. Zingen was
mijn grote passie, maar uiteindelijk
had ik een bepaalde comedytiming en
vonden mensen me grappig, waardoor
ik meer in de richting van cabaret en
Sluipschutters ben gerold.”

Toch nam Alkemade het besluit om
voor de muziek te gaan. Het idee voor
‘In Het Wiel’ ontstond - hoe kan het
ook anders - op de fiets tijdens een
tocht met Guus Meeuwis. “Guus is een
muziekvriend van me, maar we fietsen
ook samen. We schreven al langere tijd
samen muziek en ik zong vaak demo’s
in. Guus zei op een gegeven moment
tegen me: ‘Goh, Leo, ga nou zelf eens
een plaat maken.’ Ik dacht: ‘Waarom
niet?’ Ik ben 42 en het is tijd om
gewoon te doen wat ik het leukst vind
om te doen: muziek maken.”

Expositie in De Locht over
brand in Horst in 1729
Oktober is de Maand van de Geschiedenis. In aansluiting op het
thema van 2022 – ‘Wat een ramp!’ – presenteert Openluchtmuseum
De Locht in Melderslo van woensdag 12 tot en met zondag 30 oktober
de tentoonstelling ‘Wat een ramp! Horst staat in brand’.
Op 28 april 1729 werd een deel
van Horst verwoest door een grote
brand. Binnen een uur vielen veertig van de voornaamste huizen en
dertig schuren, opstallen en brouwerijen ten prooi aan de vlammenzee. De bewoners konden alleen
hun vege lijf redden.
De tentoonstelling in De Locht gaat

terug naar deze fatale middag.
Daarnaast worden de ontwikkelingen rond het blussen van brand
door de eeuwen heen getoond,
met als pronkstukken twee brandspuiten uit de negentiende eeuw.
‘Wat een Ramp! Horst staat in
brand’, is te zien van woensdag
12 tot en met zondag 30 oktober.

Heleen van Royen te gast in
Gasthoês
De jaarlijkse campagne Nederland Leest heeft ditmaal als thema
‘oud worden, jong blijven’. In het kader hiervan geeft Heleen van
Royen maandagavond 28 november een lezing bij BiblioNu in
Horst. Ze vertelt over haar eigen werk met de nadruk op het thema
van Nederland Leest.
De lezing begint om 20.00 uur in
de theaterzaal van ‘t Gasthoês.
Primera Sevenum is aanwezig met
de boeken van Van Royen. Meld je

aan via biblionu.nl/activiteiten of
via de betaalpaal in de Bibliotheek.
Ook niet-leden van BiblioNu zijn
welkom.

Kunstexpositie en herfst
stukjes maken in Rozenhof
In De Rozenhof in Lottum (Markt 2) vinden in de herfstvakantie
twee speciale activiteiten plaats. Zaterdag 22 en zondag 23 oktober is er een kunstexpositie. Dinsdag 25 oktober kunnen er herfststukjes worden gemaakt.
Op 22 en 23 oktober tonen diverse
kunstenaars van 12.00 tot 17.00
uur hun werk in De Rozenhof.
Met schilderijen, beelden en
houtsnijwerk is er voor elk wat
wils. Het geheel wordt omlijst
met muziek van troubadour Math
Craenmehr. Hij treedt op tussen
14.00 en 16.00 uur.

Dinsdag 25 oktober vormt
De Rozenhof tussen 13.30 en 16.30
uur voor jong en oud het toneel om
herfststukjes te maken. De herfststukjes kunnen ook worden omgezet naar een kerststuk. Deelnemers
kunnen zicht tot en met 21 oktober
opgeven via info@rozenhoflottum.
nl Voor materialen wordt gezorgd.

Passie
Zijn debuutalbum gaat over zijn
andere grote passie: de wielersport.
De liefde voor het wielrennen ontstond bij Alkemade al op jonge leeftijd en is nog altijd aanwezig. Hij deelt
de passie inmiddels ook met zijn
zoon, met wie hij regelmatig de fiets
opstapt. Wielrennen is voor Alkemade
veel meer dan alleen fietsen. “Ik trek
de parallel tussen de koers en het
leven”, legt hij uit. “Het leven is één
grote wielrenwedstrijd. Je hoeft niet
per se te winnen, maar je moet wel
alles eruit halen. Er zijn pieken, dalen,
je kan op je bek gaan. Hoe sta je dan
weer op? Dat soort metaforen vind
ik mooi om te gebruiken.” De lied-

jes gaan dan ook indirect niet per se
over wielrennen, maar over zaken die
Alkemade belangrijk vindt in het leven
en de samenleving.

Try-out show
Tijdens zijn show in ‘t Gasthoês wordt
de muziek afgewisseld met persoonlijke verhalen en wielerverhalen. “Ik
leid de liedjes een beetje in, maar ik
zoek wel interactie met het publiek”,
geeft Alkemade aan. “Ik vind het leuk
om een soort huiskamer van het theater te maken, waarin ik mensen een
beetje meeneem in mijn verhalen en
mijn liefde voor het wielrennen. Deze
shows zijn een soort oefening, omdat
ik volgend jaar graag een theatertour

neer zou willen zetten.” Alkemade
zelf is er in ieder geval enthousiast
over. “Ik heb nog nooit met zoveel
zin in de auto naar een theatershow
gezeten, terwijl ik jarenlang cabaretvoorstellingen heb gedaan.” Een show
in Horst was een bewuste keuze van
Alkemade. “In Limburg zitten veel
wielerliefhebbers, al is mijn show
niet per se alleen daarvoor bedoeld.
Daarnaast ben ik zelf een Brabander
en vind ik het leuk om een beetje in
de regio te blijven op het begin.”
Tickets voor de show zijn verkrijgbaar
via de website van ‘t Gasthoês.
Tekst: Floor Velthuizen
Beeld: Peter van Hout
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Isa Hoes en Merlijn Kamerling
te gast bij BiblioNu
Bibliotheek Horst aan de Maas verwelkomt maandagavond 17 oktober
Isa Hoes en Merlijn Kamerling als gasten. Zij schreven samen het boek
‘Je bent niet alleen’ over rouwen om iemand die heel dichtbij staat. In het
geval van Hoes en Kamerling was die persoon een echtgenoot en vader:
Antonie Kamerling.
Hoes en Kamerling reiken in hun boek
handvaten aan om met zulk intens verdriet om te gaan. Ze gaan in op de verschillende fases van rouw, hoe je dicht
bij jezelf kunt blijven, hoe je grenzen
kunt aangeven, hoe je je voorbereidt
op de klappen die nog gaan komen,
hoe je het verstikkende verdriet niet de
overhand laat krijgen, maar ook hoe je
leert er niet voor weg te lopen.
Hoe kun je het beste handelen als je
een familielid, vriend of andere naaste
verliest? Wat zou je kunnen zeggen
en voor welke adviezen en opmerkingen is het nog te vroeg? Hoes en
Kamerling vertellen over de waardevolle betekenis van kleine gebaren en

het averechtse effect dat grote gebaren kunnen hebben. Zelfs mensen die
absoluut niet met het verdriet van
een ander kunnen omgaan, krijgen
te horen hoe ze toch een waardevolle
bijdrage aan iemands rouwproces
kunnen leveren.
De lezing is onderdeel van de programmalijn Rauwe Dagen van
BiblioNu. De bibliotheek wil hiermee
aandacht besteden aan de maatschappelijke thema’s rouw en verlies, in de
breedste zin van het woord. De lezing
vindt plaats om 20.00 uur in de theaterzaal van ’t Gasthoês in Horst.
Aanmelden is gewenst en kan via
biblionu.nl/activiteiten

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Dagje Horst aan de Maas!
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 16 oktober 2022 (12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt
donderdag 20 oktober 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

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

Garage Sale in Meerlo
Carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo organiseert zondag 16 oktober samen met twee enthousiaste dames een Garage Sale in Meerlo. De
deelnemers bieden tussen 10.00 en 14.00 uur vanuit hun garage tweedehands spullen, prullaria en brocante hebbedingetjes te koop aan.
Om alles in goede banen te leiden,
heeft de organisatie een route uitgestippeld voor belangstellende kopers.
In totaal doen enkele tientallen adressen in Meerlo mee aan deze Garage
Sale. De route is vanaf 14 oktober

te vinden op www.cvdevoskes.nl
Halverwege, ter hoogte van het speelterrein aan de Cocq van Haeftenstraat,
wordt een standje voor de verkoop
van koffie en thee ingericht.

Duurzame Huizenroute Meterik
De werkgroep Duurzaam Meterik organiseert zondagmiddag
16 oktober een Duurzame Huizenroute in Meterik. Deelnemers kunnen
vier huizen bezoeken waar verschillende verduurzamingsmaatregelen
zijn toegepast.
De bewoners van de vier woningen vertellen over de keuzes die
ze gemaakt hebben, hun ervaringen met de betreffende duurzame
maatregel(en) en hun eventuele
verdere plannen voor verduurzaming
van hun huis. Isolatie, warmtepomp,
gasloos en zonnepanelen zijn begrippen die daarbij vaak zullen vallen.
Denk je zelf na over verduurzaming
van je woning maar wil je graag eens
horen hoe dorpsgenoten dat hebben aangepakt, wat de (besparings)

resultaten zijn, waar ze tegenaan
zijn gelopen en wat ze ervan geleerd
hebben? Meld je dan aan via duurzaammeterik@gmail.com De deelnemers bezoeken steeds in kleine
groepjes tegelijk elk huis. Het aantal
beschikbare plaatsen is beperkt.
De middag begint om 12.45 uur
vanaf het plein bij het MFC. Iedereen
bezoekt om 13.00, 13.45, 14.30 en 15.15
uur een huis op de route. Deelnemers
ontvangen de route en groepsindeling
enkele dagen van tevoren per mail.

Problemen met
uw kunstgebit?

De oplossing van
de puzzel in de Hallo
van 6 oktober 2022 was:

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

En de winnaar is:
Riny Wagemans.
Van harte gefeliciteerd met
een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door PLUS
Supermarkt in Horst!
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Religie

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 16 oktober

11.00

Broekhuizenvorst
Zaterdag 15 oktober

19.15

Horst

Zondag 16 oktober
Maandag 17 oktober
Dinsdag 18 oktober
Woensdag 19 oktober
Donderdag 20 oktober
Vrijdag 21 oktober

Huisartsenpost

11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

Lottum

Zondag 16 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

09.30

Meerlo

Zondag 16 oktober
Donderdag 20 oktober
- biddende moeders

11.00
09.00
09.30

Melderslo

Zaterdag 15 oktober

Meterik

Zaterdag 15 oktober

Sevenum

Zaterdag 15 oktober
Zondag 16 oktober
+ uitstelling
Maandag 17 oktober
Dinsdag 18 oktober
Donderdag 20 oktober
Vrijdag 21 oktober

Dinsdag 18 oktober

17.30

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

Zaterdag 15 oktober
Woensdag 19 oktober

19.00

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

kerkdienst

Spoedgevallendienst

14 t/m 16 oktober
Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

Kempen Media groeit en daarom
zoeken wij versterking binnen ons
verkoopteam, iets voor jou?

17 t/m 20 oktober
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

Ben jij ons nieuwe salestalent?
Heb jij zin om met ons mee te denken over nieuwe mediaconcepten en
vervolgens ook actief mee op te starten én vind je het leuk om onze bestaande
mediaconcepten verder mee uit te bouwen? Dan is dit de baan die jou op het lijf
geschreven is.

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

10.00

Sales is je tweede natuur!
Behalve dat je met ons de lijnen op salesgebied mee uitzet, ben je zelf ook
actief in de markt. Dat kan digitaal, telefonisch en door middel van salesbezoeken. We verwachten van jou dat sales je tweede natuur is, je zelfstandig
werkt, en dat je niet op je bureaustoel vastgeplakt zit.

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

Verover jij de lokale onlinemarkt?
Kempen Media is uitgever van de weekbladen HALLO Horst aan de Maas,
HALLO Peel en Maas en HALLO Venray. Op dit moment ligt ons speerpunt op
de offline media, maar we hebben ambities om ook de lokale onlinemarkt te
gaan veroveren, binnen en buiten ons huidige werkgebied.

0900 88 44

06 55 40 80 23

Puzzel

Sudoku

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

5
3

2

6
6

9

1

4

9
7

3

8

2

5

6
8

5

2

2

5

6

4

Oplossing vorige week:
1

3

9

7

8

2

6

5

4

4

2

5

3

1

6

9

7

8

7

8

6

4

9

5

2

1

3

9

3

2

1

4

8

5

7

3

6

9

9

5

8

6

3

1

4

2

7

6

2

6

7

3

9

2

4

1

8

5

3

9

2

1

7

8

5

4

6

5

6

7

2

4

3

8

9

1

8

4

1

5

6

9

7

3

2

1

1

Wil jij je eigen tijd indelen en werken in een enthousiast team?
Je kunt bij ons zelfstandig bepalen waar en wanneer je werkt, waarbij je
natuurlijk wel een verantwoordelijkheid hebt naar je klanten. Ook deeltijd
werken behoort tot de mogelijkheden.
Wij werken met een enthousiast team van jonge professionals dat er samen
voor zorgt dat er dagelijks nieuwe lokale content wordt gecreëerd die lezers
boeit. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw ambitie de
ruimte krijgt om te groeien.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

5
5

uur
)

Tandarts

18.00
19.00

De Schuilplaats

e
tale s
(24- nt
36

Gemeente Horst aan de Maas

19.00

Tienray

wij
zoe
ken
sal een

Gebiedsteams

18.30
09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

zondag

Apotheek Maasdorpen

Ga jij met ons de uitdaging aan?
Ben jij het salestalent dat ons verkoopteam komt versterken?
Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.
Je kunt je cv en motivatie mailen naar mikevankempen@kempencreeert.nl
Wil je eerst nog wat meer informatie dan kun je altijd bellen met Mike of Eric:
077 208 32 00.

#kempencreëert
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Halloween Party Nixx

Wandelen en bierproeverij in Sevenum

Na een geslaagde eerste keer met een feest voor 180 jongeren, organiseert OJC Niks op zaterdag 15 oktober opnieuw een feestavond
voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar. Thema is ditmaal Halloween.

Sevenum heeft een mooie historie op het gebied van bierbrouwerijen en een mooie wandelomgeving.
Combineer deze twee met elkaar en je krijgt een echt Beerwanderfest. Deze door KnopenLopen Sevenum georganiseerde bierwandeling vindt plaats op zondag 16 oktober.

Er komen geen enge acteurs, maar
wel een dj die weer voor een
gezellige avond gaat zorgen vol
muziek. Verkleden is geen must,

‘kom lekker als jezelf’ is het motto.
Maar wie het leuk vindt zich te verkleden, is uiteraard eveneens van
harte welkom.

De bierwandeling is ongeveer 12 kilometer lang. De deelnemers worden op
vijf bijzondere locaties getrakteerd op
een biertje. Op één locatie is een regionale appelcider te proeven. Op enkele
plaatsen gaat het biertje vergezeld van

een lekker hapje uit eigen dorp. Verder
is er op elke locatie aandacht voor de
brouwerijen die vroeger in Sevenum en
Kronenberg lagen.
De start is tussen 13.00 en 14.00 uur bij
Trapperie de Werkplats, Raadhuisstraat

26 in Sevenum. De minimumleeftijd
voor deelname is 18 jaar. Liefhebbers
kunnen na de wandeling nog in
stijl verdergaan in de biergarten bij
Trapperie de Werkplats. Meer informatie
is te vinden op www.knopenlopen.nl

Online bijeenkomsten voor mantelzorgers
Als een naaste ziek wordt en zorg nodig heeft, kan dat een relatie veranderen. Naast ouder, kind of partner
ben je ineens ook zorggever. Hoe ga je om met die nieuwe rol? Wat betekent dat voor je relatie? Over deze en
andere vragen biedt Synthese een digitaal drieluik aan.
Misschien help je de ander nu met
eten, aankleden en douchen, terwijl
dit vroeger niet hoefde. Of wordt het
geheugen van je naaste steeds slechter, waardoor jij alle praktische zaken
regelt. Er ontstaat soms meer een
zorgvrager-zorggever-relatie dan een
ouder-kind- of partnerrelatie. Ook kan
de chronisch zieke niet meer dezelfde
rol vervullen als voorheen. Dit heeft
praktische en vooral mentale gevolgen.
In de eerste bijeenkomst geeft Mark
Peters van Punt Welzijn algemene
informatie over veranderende relaties. Hij legt uit waardoor een relatie

verandert en wat je kunt doen aan je
relatie. Vervolgens deelt een ervaringsdeskundige zijn verhaal. In de
tweede bijeenkomst schenkt Karin
Zwart van Synthese specifieke aandacht aan de veranderende partnerrelatie die mantelzorg met zich
mee kan brengen. Ook tijdens deze
bijeenkomst sluit een ervaringsdeskundige aan om haar verhaal te
vertellen.
In de derde bijeenkomst besteedt
Natalia Vermeulen, expert in familiezorg van Mantelzorg NL, aandacht
aan de veranderende relaties binnen
het gezin/familiesysteem. Ook de

impact van mantelzorg op de relatie tussen broers, zussen en andere
betrokkenen komt aan de orde.
Verder zijn er tips en adviezen over
het bespreekbaar maken van knelpunten.
De bijeenkomsten vinden plaats op
de woensdagen 19 oktober en 2 en
15 november van 19.00 tot 20.00 uur
en zijn telkens online. Ze zijn bedoeld
voor mantelzorgers. Ook professionals
zijn welkom. Aanmelding is mogelijk
voor elke afzonderlijke bijeenkomst of
voor alle drie tegelijk, via mantelzorghorst@synthese.nl of 077 - 39 78 500.

Gi-ga-groene workshops voor jonge ontdekkers
in herfstvakantie
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema ‘Gi-ga-groen’. Openluchtmuseum De Locht sluit hier in de
herfstvakantie op aan met Gi-ga-groene workshops. Op zes themadagen kunnen basisschoolkinderen bij De
Locht kennismaken met groen en natuur.
In de natuur hoef je niet ver te zoeken om veel moois te ontdekken.
Openluchtmuseum De Locht is de ideale plek om kennis te maken met de
natuur tijdens de Gi-ga-groene workshops. Op het programma staan onder
meer knutselen met herfstbladeren,
pompoenen pimpen, een boomhut

maken van wilgentenen en meer te
weten komen over kriebelbeestjes.
De Gi-ga-groene workshops zijn
bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De activiteiten vinden
plaats op 18, 19, 20, 25, 26 en 27 oktober. Deelnemers kunnen zich melden
bij de ingang van De Locht. Daar krij-

gen ze een landkaart met daarop de
workshops die ze kunnen kiezen. Elke
workshop duurt ongeveer een half
uur, dus je kunt op een middag meerdere workshops volgen. De workshops
vinden plaats tussen 14.00 en 16.30
uur. Tickets zijn verkrijgbaar via winkel.delocht.nl/onze-tickets/

Expositie in De Locht over brand in Horst in 1729
Oktober is de Maand van de Geschiedenis. In aansluiting op het thema van 2022 – ‘Wat een ramp!’ – presenteert Openluchtmuseum De Locht in Melderslo van woensdag 12 tot en met zondag 30 oktober de tentoonstelling ‘Wat een ramp! Horst staat in brand’.
Op 28 april 1729 werd een deel van
Horst verwoest door een grote brand.
Binnen een uur vielen veertig van de
voornaamste huizen en dertig schuren, opstallen en brouwerijen ten
prooi aan de vlammenzee. De bewo-

ners konden alleen hun vege lijf redden. De tentoonstelling in De Locht
gaat terug naar deze fatale middag.
Daarnaast worden de ontwikkelingen rond het blussen van brand door
de eeuwen heen getoond, met als

pronkstukken twee brandspuiten
uit de negentiende eeuw. ‘Wat een
Ramp! Horst staat in brand’ is te zien
van woensdag 12 tot en met zondag
30 oktober.

Eric Vloeimans en Egbert Derix in Gasthoês
Eric Vloeimans en Egbert Derix betreden vrijdag 28 oktober het podium van ‘t Gasthoês in Horst.
Edisonwinnaar Eric Vloeimans
vindt in Egbert Derix een maat om
mee te excelleren. Beiden zetten ze alle clichés overboord die
aan (jazz)muzikanten kleven.
De musici spelen in het nu, zonder strak vooropgezet plan, een
combinatie van improvisaties en
eigen composities. Dan ontspint

zich een gesprek tussen piano
en trompet. Van het tweetal is
onlangs het dubbelalbum ‘Gardens
of Abundance’ verschenen. Derix,
bekend van zijn samenwerkingen met onder meer Marillion, de
Wiener Kammersymphonie, Gerard
van Maasakkers en onlangs nog
Marion Steeghs, stond al eerder

met Vloeimans op een Horster
podium: een jaar of tien geleden
hadden ze hun eerste duoconcert in
Cambrinus.
Meer informatie over het optreden
op 28 oktober is te vinden via
www.gasthoes.nl

