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Creatief
Ruim twintig jongeren lieten hun creativiteit de vrije loop tijdens een workshopmiddag van Kunstbende Limburg, in samenwerking met BreakOut. Op zondag 30 oktober konden
jongeren tussen 10 en 19 jaar gratis en laagdrempelig kennismaken met creatieve activiteiten op het gebied van taal, fotografie, muziek, collagekunst en fashion. Geïnteresseerden
bezochten ‘s middags een aantal workshops, gegeven door professionele makers. Het evenement past in de koers die men bij BreakOut wil varen. Het gebouw aan de Venrayseweg is
ingericht als ontmoetingsplek waar jongeren huiswerk maken, sporten, gamen of gewoon kunnen bijkletsen onder het genot van een drankje.

nenberg

Sevenum - Kro
editie

Horst - Meterik - He
editie

gelsom

SPAAR MEE
VOOR HÉT BOEK VOL
‘OH JA’ MOMENTEN

10 euro korting op
lokale puzzel bij besteding
van € 50,00 aan
boodschappen! OP = OP
van € 19.99 voor € 9.99

Leuk om te geven. Geweldig om te krijgen.
BIJ IEDERE 10 EURO ÉÉN SPAARZEGEL. MET 6 ZEGELS IS UW SPAARKAART VOL.

Beschikbaar vanaf vrijdag 4 november.

Lucassen
Patronaat 13C // Horst // T: 077 3961390
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Blik op groene vingers

De tuin van Mirian Pouwels
In de rubriek ‘Blik op groene vingers’ licht HALLO tuinen in de gemeente Horst aan de Maas uit die het
bekijken waard zijn en vertelt de eigenaar over zijn of haar tuin. Hier komt aan bod wat de tuin voor de
eigenaar betekent en wat het favoriete plekje is. Deze week de tuin van Mirian Pouwels uit Melderslo.

zorgvuldig uitgezocht. Mirians lievelingsplant is de salvia. “Maar niet
de normale”, zegt ze. “Het moet wel
een beetje een speciale variant zijn.
Ik vind de bloemen en het blad erg
mooi.”

Het hele jaar door bloeit er wel iets,
dus er is altijd wat te bewonderen in
de tuin. “Dat creëer ik door eenjarige
planten te plaatsen en door planten te
kiezen die op verschillende momenten in het jaar bloeien. Als ik een plant
kies die vroeg bloeit, kijk ik of die nog
een mooi blad heeft. Als de plant dan
niet meer bloeit, heeft hij door het
blad nog een sierwaarde.”

deel dat laat bloeit staan voor de
vogeltjes. Zo kunnen zij er nog van
alles uitpikken.” Het is voor Mirian
dan ook van belang dat dieren haar
tuin weten te vinden. “Er zitten altijd
ontzettend veel vlinders in de tuin en
ik heb onlangs nog een egelhuisje
gekocht. Ook hebben we een bijenhuisje en een vleermuizenkast. Daar
wordt goed gebruik van gemaakt en
dat vind ik erg belangrijk.”
Ondanks dat haar hele tuin vol staat
met allerlei verschillende planten, is het
voor Mirian geen dure hobby. “Het kan
heel duur zijn, maar voor mij valt het
wel mee”, geeft ze aan. “Je kunt de
planten vermeerderen, ik zet planten opnieuw in potjes als ze gezaaid
zijn en ik stek verschillende plantjes. Van bepaalde planten koop ik er
meestal maar drie of vijf en vervolgens
stek ik deze zelf.” Ook koopt Mirian
zaadjes in Engeland. “Daar hebben ze
vaak veel meer zaden van echte vaste
planten. Dan wacht ik af wat het wordt.
Als ik het leuk vind, blijven ze en als ik
het niets vind, dan hebben ze pech.”

Welzijn dieren

Favoriete plek

Dit alles zorgt ervoor dat Mirian het
hele jaar door in haar tuin bezig kan
zijn. “Er is altijd wel iets te doen.
Als het bijvoorbeeld in de winter niet
vriest en het is een beetje mooi weer,
dan zorg ik al dat ik het onkruid weghaal”, legt ze uit. “Ik snoei niet alles
meteen, het merendeel wordt in de
lente gesnoeid. Ook laat ik het meren-

Wanneer Mirian niet aan het werk is,
zit ze het liefst op het terras, waar ze
uitkijkt over een groot gedeelte van
de tuin. “Dan kan ik alles mooi zien en
even lekker tot rust komen. Er is altijd
zo veel te zien in de tuin, dat je je niet
verveelt.”

Er zitten altijd
ontzettend veel
vlinders in de tuin en
ik heb onlangs nog een
egelhuisje gekocht

Al meer dan dertig jaar woont
Mirian samen met haar man Edie
in hun woning in Melderslo, waar
Mirian het grootste gedeelte van
haar vrije tijd in de tuin te vinden
is. “Als ze me kwijt zijn, word ik

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..

meestal hier teruggevonden”, lacht
ze. “Ik vind het heerlijk om in mijn
tuin bezig te zijn. Veel tijd in iets steken wat je leuk vindt, is dan ook niet
erg.”
Ondanks dat ze er al dertig jaar
wonen, is de tuin een project van
de afgelopen vijf jaar. “De tuin zag
er eerst heel anders uit, maar ik heb
hem omgegooid toen de buxusmot al
mijn buxus opgegeten had. Ik had er
zoveel staan, dat spuiten geen optie
was.”

Nieuwe tuin

Bezorgklachten www.garcon.nl

Om een positieve draai aan de situatie
te geven, besloot Mirian de gebeurtenis te zien als een kans om haar hele
tuin te vernieuwen. “Ik heb de tuin
helemaal veranderd en volledig naar
eigen smaak ingericht. Niemand hoeft
mij te vertellen wat ik moet doen, dat
bepaal ik zelf”, lacht ze.
Nadat de tuin leeggehaald was,
maakte Mirian het plan voor de
nieuwe tuin en tekende ze dit uit.
“Ik wilde niet meer te veel gras,
dus ik heb zelf paden getekend die
opgevuld werden met gras. De rest is
opgevuld met planten.”

Bezoek- en correspondentieadres

Gericht zoeken

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

Sommige planten had Mirian nog,
maar ze heeft de meeste bij speci-

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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.

ale kwekerijen gehaald. “Ik ga niet
naar gewone tuincentra toe”, zegt
ze. “Online zoek ik op wat ze hebben en vervolgens ga ik op pad.”
Tijdens haar zoektocht hield Mirian
rekening met verschillende factoren zoals de zon, hitte en droogte.
Dit heeft ertoe geleid dat haar tuin
vol staat met verschillende soorten
planten en bloemen, stuk voor stuk
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Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

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

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Jonge fietsster gewond
door aanrijding in America
Een meisje op de fiets is maandag 31 oktober gewond geraakt bij een
ongeluk in America. Het ongeluk gebeurde omstreeks 17.15 uur.
Het ongeval vond plaats op het
kruispunt van de Hofweg en de
Kannegietweg in America. De
jonge fietsster werd geschept
door een auto en belandde door
de klap in de sloot naast de weg.
Haar fiets lag aan de andere kant
van de weg, ook in een sloot. Het

slachtoffer is per ambulance naar
het ziekenhuis overgebracht.
De auto raakte bij het ongeluk
zwaar beschadigd. Hoe ernstig de
verwondingen van het slachtoffer
zijn en hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.
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Uitbreiding basisschool in Gambia stapje dichterbij
na veiling challenge-auto’s
Voor twee echtparen uit Horst aan Maas stond de oktobermaand in het teken van een rit van ruim 7.000 kilometer, die hen van het Belgische Antwerpen naar de Gambiaanse hoofdstad Banjul voerde. Een tocht voor het
goede doel, waarbij door de stellen geld werd opgehaald voor Stichting Kans voor Gambia.
Een auto kopen, deze opknappen
en er vervolgens in nog geen drie
weken tijd van België mee naar
Gambia rijden: dat is in een notendop het idee van de Antwerpen
Banjul Challenge. Stichting Kans
voor Gambia, van Hay en Hubertine
Theeuwen, greep de challenge aan
om geld in te zamelen voor hun
goede doel. Onder de vlag van de
stichting reden vier auto’s mee aan
de challenge, waarvan er na afloop
drie werden geveild. Het bracht
Kans voor Gambia ruim 10.000 euro
op. Het geld wordt gebruikt voor
de uitbreiding van een basisschool
die kinderen in het Afrikaanse land
onderwijs biedt, van groep 5 tot
en met 8. “Er wordt al lesgegeven aan de onderbouw, maar we
zijn op dit moment bezig om ook
de bovenbouw van de basisschool
vorm te geven”, vertelt Hubertine.
“Dit jaar is er al één klas gestart op
de bovenbouw. We hebben het geld
met dit bedrag nog niet bij elkaar.
Op dit moment komen we nog zo’n
25.000 euro tekort.”

Teamwork
Daar waar de auto van Hay en
Hubertine op de veiling 4.482 euro
opleverde, kon het busje van Henk
en Wies Zanders uit Sevenum niet
afgehamerd worden. Het stel moest
hun vehikel na enkele dagen noodgedwongen achterlaten in het Spaanse
Toledo, vanwege motorpech. “Bij een
garage bleek dat reparatie op korte
termijn niet mogelijk was”, blikt
Hubertine terug. “Het was ons doel
om allemaal de finish te halen, en
dat is gelukkig wél gelukt. Henk en
Wies konden met een andere deelnemer meerijden. Hay en ik hebben de
bagage meegenomen.” Op die manier
kon het stel toch hun reis vervolgen.
En dat is maar goed ook, want de
ogen werden uitgekeken onderweg,
vertelt Hubertine. “Het was fantastisch. Je ziet de landschappen veranderen, maar ook de wereld om je
heen. Je hebt na de finish allesbehalve
het gevoel dat je ruim 7.000 af hebt
gelegd.” Toch was het contrast met
de vertrouwde omgeving op sommige momenten groot. “Nadat we

met de ferry de oversteek naar het
Marokkaanse Tanger maakten, zag je
ook heel veel armoede, helaas.”

Nieuwe initiatieven
Naast de twee stellen uit Horst aan
de Maas, bestond het team van
Kans voor Gambia ook uit een auto
van de Belgische Luc Roziers en
een wagen van Jako Chaigneau en
Roeland Flobbe uit Zwolle. De drie
wagens brachten gezamenlijk ruim
10.000 euro op. Het lijkt er echter
op dat dat nog niet het totaalbedrag
van de actie gaat zijn. De auto van
Henk en Wies is inmiddels weer terug
in Nederland, en nog niet definitief
afgeschreven. “We hopen dat die
nog te repareren is. Mocht dat het
geval zijn, dan doet deze in 2023 alsnog mee aan deze challenge”, vertelt Hubertine. Op de achtergrond is
ze met haar stichting alweer na aan
het denken over nieuwe initiatieven
om het resterende bedrag voor de
school in Gambia bijeen te brengen.
“We hebben onze handen vol gehad
aan deze challenge, maar we blijven

OPEN
DAG13

continu bezig. Is het niet met een kofferbakverkoop, dan wel met andere
initiatieven. Wie weet organiseren
we weer iets rond kerst. We proberen op allerlei manieren het bedrag
bij elkaar te krijgen, zodat niet alleen

Tekst: Jelle van Hees

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

zondag
november

Meld je aan
www.roc-teraa.nl/opendag

de kinderen van groep 1 tot en met
4 naar onze school kunnen, maar ook
de bovenbouw.”

De hele maand
november -20%
op alle kunstkerstbomen
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Te koop : handgebreide Dames/
Herensokken van echte sokkenwol
Goed voor milieu, gaan jaren mee
worden op maat gemaakt.
info 077 467 20 10
Kavel beschikbaar CPO Meteriksveld
2, twee onder een kap, tuin op het
zuiden, kavel 350-420m2. Mail vóór
5-11 cpometeriksveld2@gmail.com

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
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

(lage)rugpijn?
Janssen Sportmassage Horst Bel of app
mij: 06 46 21 61 39

Gezocht: huishoudelijke hulp in
Kronenberg. 4u per week. Flexibel in
te vullen. tel: 06 57 58 84 42.

0311 \ nieuws
Mam heeft het leven losgelaten.
Het is goed zo.

Truus Thijssen-Claessen
* Grubbenvorst, 13 augustus 1932

† Venlo, 26 oktober 2022

echtgenote van

Jan Thijssen †
Nieuwegein Mat Thijssen
Broekhuizenvorst Wim Thijssen
Meerlo Ans en Mat Verstraelen-Thijssen
John en Christa, Djevi
Dave
Amsterdam Frank Thijssen
Broekhuizenvorst Ruud en Josette Thijssen-Heinemans
Mara en Boy
Benthe en Henrie
Indy en Rick
Horst Nel Thijssen
Broekhuizerweg 24, 5871 AC Broekhuizenvorst
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 1 november
te Broekhuizenvorst.

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt.
In liefde hebben we je losgelaten

Jac van Helden
5 Melderslo, 26 oktober 1941
c Helmond, 27 oktober 2022
levenspartner van

Ria de Vries - Hoogveld
weduwnaar van

Annie van Helden - van Rijswick c
We hebben op donderdag 3 november afscheid van Jac genomen
bij crematorium Berkendonk te Helmond.
Hartelijk dank voor uw steun en medeleven.
Correspondentieadres: Laan door de Veste 34, 5708 ZZ Helmond
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Integriteitsonderzoek naar lijsttrekker

Het rommelt binnen BVNL
Horst aan de Maas
Bij Belang Van Nederland (BVNL) Horst aan de Maas, dat in de personen van Imke Emons en Rob Driessen met
twee raadszetels vertegenwoordigd is in de Horster gemeenteraad, rommelt het. Naar nu blijkt stapten
maanden geleden twee van de drie regionale bestuursleden op en loopt er sinds kort een vooronderzoek
conform het integriteitsprotocol naar lijsttrekker Emons.
Reden voor het onderzoek is het vermeend lekken van geluidsopnames
aan derden. Deze opnames zouden
gemaakt zijn tijdens het spoedberaad
dat in de nacht van 14 op 15 maart
van dit jaar plaatsvond. Dat beraad
werd toen op initiatief van een aantal
oppositiepartijen ingelast, naar aanleiding van het vermoeden dat toenmalig wethouder Rudy Tegels betrokken
was bij een positie van machtsmisbruik. Het ging daarbij om een ‘ernstige integriteitskwestie’, zo meldden
SP, Perspectief en BVNL toentertijd. Nu
heeft laatstgenoemde partij zelf een
vooronderzoek in het kader van integriteit aan de broek.
Er zijn twee vraagstukken waar het
College van B&W graag antwoord op
wil. In eerste instantie onderzoekt het
of het überhaupt is toegestaan om
gesprekken zonder medeweten van
gesprekspartners op te nemen, en
vervolgens is het ook de vraag of je
deze geluidsopnames mag delen met
derden die niet bij dat gesprek aanwezig waren.
Burgemeester Ryan Palmen laat schrif-

telijk aan de melder weten dat deze
vragen worden voorgelegd aan een
externe jurist. Dit is de normale handelswijze wanneer er een melding in
het kader van integriteit binnenkomt
bij de gemeente. De bevindingen van
deze jurist worden vervolgens teruggekoppeld en besproken in het seniorenconvent. Daaruit zal een advies volgen
over hoe er verder gehandeld dient te
worden. “Ik herken BVNL Horst aan de
Maas én mezelf niet in dit verhaal”,
laat Emons weten. “Moet ik nu gaan
bewijzen dat ik iets niet heb gedaan?
Het gaat juist erg goed binnen BVNL.”
Het vooronderzoek conform het integriteitsprotocol lijkt echter niet het enige
hoofdbreken voor de partijtop van
BVNL Horst aan de Maas. Waar de partij
zich tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nog presenteerde met een driekoppig bestuur, heeft op dit moment
slechts Emons nog een bestuurlijke
functie, zo leert een blik op de website. Zowel secretaris Sraar Theeuwen
- tijdens de verkiezingen nog de nummer 5 op de kandidatenlijst - als ook
penningsmeester Dré Kuipers (num-

mer 8), gaven er in de lente al de brui
aan. “Na overleg hebben we onderling
afgesproken afscheid te nemen van
zowel de bestuursfunctie als de rol van
burgerraadslid namens BVNL”, zo laat
laatstgenoemde in een korte reactie
weten. Voor een uitleg over de oorzaak van de breuk wijst hij naar Emons.
“BVNL is een relatief nieuwe partij.
Tijdens de opstartperiode hebben we
enorm veel steun gehad aan deze twee
bestuursleden, die in de lente zijn vertrokken. We zijn trots en dankbaar dat
zij onderdeel van BVNL Horst aan de
Maas zijn geweest én voor alles wat zij
voor de partij hebben gedaan”, laat zij
de reden van de breuk in het midden.
Bestuurlijk gezien valt de lokale tak
van BVNL onder het landelijk regime,
waarbij Wybren van Haga als voorzitter fungeert. Het regionale bestuur
werd nooit als zodanig geregistreerd
bij de Kamer van Koophandel. Of BVNL
Horst aan de Maas op termijn weer
een regionaal bestuur ambieert, blijft
onduidelijk.
Tekst: Jelle van Hees

College opgeroepen om te komen
met meerjarig plan aanpak energiearmoede en versterking sociale basis
De gemeenteraad van Horst aan de Maas behandelde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 1 november de gemeentebegroting. De begroting werd vastgesteld, maar de fracties VVD, Perspectief en BVNL
stemden tegen. Er werden veel kritische vragen gesteld en de partijen D66-GroenLinks, PvdA, CDA,
Perspectief en BVNL dienden daarnaast een motie in waarin zij opriepen de aanpak van energiearmoede te verbeteren en om de sociale basis te versterken. De motie werd aangenomen, ondanks dat de
VVD en Essentie tegen stemden.
Via deze motie hebben de betrokken partijen het College van B&W
de opdracht gegeven om op beide
thema’s met een programmaplan
te komen. De pleisters moeten
vervangen worden door structurele oplossingen, sprak Maarten
Voesten (D66-GroenLinks). De
partijen die de motie indienden,
willen dat het college komt met
een meerjarig programmaplan
waarmee energiearmoede op een
preventieve en ambitieuze, maar
ook concrete en praktische manier
breed wordt aangepakt. Hierbij
vinden zij het van belang om niet
alleen te kijken naar inwoners,
maar ook de ondernemers, stichtingen en verenigingen aan te laten
haken bij collectieve maatregelen.
Ook vinden ze dat er een meerjarig
plan moet komen waarmee de versterking van de sociale basis wordt
opgepakt. Daarbij raden ze aan
gebruik te maken van de expertise
en mogelijkheden die aanwezig
zijn bij professionals, ondernemers,
stichtingen en verenigingen.
Salwa Sohbat (PvdA) droeg een
aantal voorbeelden aan. “Er zijn

wachttijden op de eerste keukentafelgesprekken waarin inwoners
kunnen aankloppen voor zorg en
ondersteuning. Ook zijn er wachttijden voor zorgaanbieders. Er zijn
weinig alternatieven. We willen dat
er in wijken, verenigingen en scholen een functionaris beschikbaar
gesteld wordt die laagdrempelig
met inwoners aan de slag kan. Dan
heb je niet altijd zware zorg nodig.
Wat je nu ziet, is dat, omdat die
alternatieven ontbreken, men zich
bij de gemeente of huisarts meldt.
Het moet op een andere manier
georganiseerd worden.”

Tegen
Essentie en de VVD steunden de
motie niet. Bram Hendrix (Essentie)
gaf aan dat de partij de motie niet
concreet genoeg vond. “Het is niet
zo dat wij vinden dat er onzin in
staat, maar wat ons betreft heeft
het college het mandaat om die
dingen te doen en is daar niet per
se een nieuw programmaplan voor
nodig”, legde hij uit. “Dan gaat de
energie juist weer naar het schrijven van een stuk, terwijl het moet

gaan naar de actie. Wij willen het
college niet opzadelen met meer
werk om programmaplannen te
gaan schrijven, maar om de uitvoering door te zetten.”

Afname kansongelijkheid
Met de motie wordt nagestreefd
dat alle inwoners van de gemeente
zoveel mogelijk gelijke kansen
krijgen om mee te doen in de
samenleving. “Door hoge energieprijzen, hoge inflatie en kansongelijkheid ontstaan er steeds
grotere verschillen tussen mensen”, aldus de motie-indieners.
Door een meerjarig plan op te
stellen kan de gemeente volgens
hen de mogelijkheden om mee te
doen in de samenleving vergroten, waardoor kansongelijkheid
afneemt. Wethouder Roy Bouten
gaf aan positief te staan tegenover
de motie en ermee aan de slag te
gaan. “Een breed gesteunde motie
helpt juist alleen maar en doet
geen kwaad”, zei hij.

Tekst: Floor Velthuizen
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15-vragen aan

Demi Zanders Horst
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Demi Zanders
12 jaar
Horst
Raayland College

Als je ervoor kon kiezen om
voor altijd één bepaalde leeftijd
te hebben, welke zou dat dan
zijn?
Dan zou ik graag 15 jaar zijn,
omdat ik dan meer mag dan nu.
Op deze leeftijd moet ik op een
bepaald tijdstip naar bed. Ik mag
als ik 15 jaar ben misschien later
naar bed. Ik kom dan ook dichter
in de buurt van het krijgen van
een rijbewijs en ik kan dan misschien ook naar feestjes.

Zou je liever twee keer zo slim
of twee keer zo mooi zijn?
Twee keer zo slim, want dan kan
ik op school goede cijfers halen.
Daarnaast kan ik lekker stoer doen
tegen mijn oudere broer dat ik
slimmer ben dan hem.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen? Van wie
was dat advies?
Dat ik mezelf moet zijn en me
niks van anderen aan moet trekken. Daarnaast kreeg ik het advies
dat ik nooit moet roken, vapen of
één van die andere vieze dingen.
Als iemand dan iets tegen mij zegt
wat ik niet wil, moet ik het ook
niet doen. Deze adviezen heb ik
van mijn ouders gekregen.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn moeder Yvonne en vader
Marcel en mijn beste vriendin Ilse.
Mijn ouders zijn mijn grote voorbeeld, omdat ze mij hebben opgevoed. Ilse is gewoon mijn beste

vriendin. Ik ken haar al zeven jaar,
denk ik. We wonen dicht bij elkaar.

Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
We leerden elkaar kennen op de
basisschool. We speelden vaak
samen. Meestal speelden we met
slijm, dat kwam ook vaak in ons
haar. We leerden elkaar op school
kennen.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je voor elkaar klaar staat,
want liever één goede vriendin dan vijf slechte vriendinnen.
Zelf heb ik weleens meegemaakt
dat er iemand was die ik heel
leuk vond, maar dat diegene mij
pestte.

Wie kent jou het beste?
Ilse, omdat ik alles tegen haar
zeg. Zij is ook altijd eerlijk tegen
mij. Ilse is ook net zo oud als ik
en daarom zeg ik sneller dingen
tegen haar dan tegen mijn ouders.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden
komen?
Dat mijn broertje en ik tweeling zijn. Hij lijkt helemaal niet op
mij. Het is niet altijd leuk om een
tweeling te zijn, want soms op
onze verjaardag krijgt mijn tweelingbroertje iets wat ik ook graag
had gewild. Dat irriteert me vaak.

Wat is je favoriete hobby?
Judo. Ik doe het al zes jaar en ik
heb nu de groene band. Ik train op
vrijdag en zaterdag en ik judo ook
wedstrijden.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in willen
zijn?
Judo, omdat dat de enige sport is die
ik goed kan en nu ook doe. Ik vind het
ook leuk, want dan kan ik mensen op
de grond gooien en ik wil ook beter
worden.

Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Te vroeg, want ik verveel mij altijd en
dan ga ik eerder van huis weg. Daarbij
verslaap ik mij eigenlijk nooit.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij Spotta en ik doe daar
folders rondbrengen. Dat is trouwens
niet altijd even leuk.

Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Nee hè, ik moet weer folders rondbrengen. Ik wil dat nooit alleen doen,
want dat is saai. Als het bijvoorbeeld
regent, moet je én alleen én in de
regen werken. Zodra er iemand dan
meehelpt, is het werk leuker. Als de
zon schijnt, is het wel leuk werk om
te doen. Ilse doet dit werk ook. Soms
helpen we elkaar.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Davina Michelle, omdat zij mijn lievelingszangeres is. Ze kan goed zingen
en ik wil haar een keer ontmoeten.

Wat ligt er onder je bed?
Rommel zoals kleren. Als ik mijn
kamer moet opruimen, schuif ik alles
onder mijn bed. Dan ben ik sneller
klaar met opruimen en kan ik spelen.
Daarbij is het zo dat als ik mijn kamer
heb opgeruimd, het binnen een week
weer rommelig is.

Paardenmarkt in Lottum

Twee nieuwe feesten in Mèrthal

Na twee jaar afwezigheid is de Lottumse Paardenmarkt weer terug.
Nieuw is de locatie: de plaatselijke manege aan de Stokterweg. Daar wordt
op 14 november de eeuwenoude Paardenmarkt georganiseerd.

De Mèrthal in Horst vormt dit najaar het decor voor twee nieuwe evenementen. Vrijdag 25 november
staat Tribute Legends In The Hall op het programma. Een dag later kleurt de Mèrthal oranje tijdens
100% Hollands In De Hal.

Doordat de wet- en regelgeving is
veranderd, is de organisatie van de
Paardenmarkt verplicht elk aangevoerd
dier te controleren op het hebben van
een paspoort en chipnummer. In het
centrum van het dorp is dat niet meer
mogelijk omdat er teveel toegangswegen zijn. Ook dierenwelzijn speelt een
rol bij de verhuizing. De paarden en
pony’s worden nu op een zachte bodem
gelost en op de markt staan de dieren
op een geschikte bodem. Verder zijn

op de nieuwe locatie de verkeersveiligheid en parkeergelegenheid verbeterd.
De verkeersoverlast is nu tot een minimum gereduceerd.
In de manege is als vanouds gelegenheid om een kaartje te leggen. Rondom
de manege komt een braderie. Voor de
jeugd is er een springkussen en voor de
allerkleinsten een draaimolen. Ook kunnen kinderen worden geschminkt.
Joekskapel ‘Kleug Zaat’ laat van zich
horen en braadt bovendien ‘kerboet’.

Vrijdagavond 25 november brengen gevestigde tributebands uit
Nederland en België een ode aan
de rock. Het avondvullende programma bestaat uit muzikale sets
van AppelMuse (Muse), Mein Herz
(Rammstein) en IC/TC (AC/DC).
De volgende dag wordt de Mèrthal
omgedoopt tot heuse feesthal.
Er vinden optredens plaats van
enkele artiesten van Hollandse

bodem, waaronder Samantha
Steenwijk, Frans Duijts, Dries
Roelvink, de ‘zingende slager’ Crist
Coppens en coverband Ruizzz.
Beide avonden worden georganiseerd door de Horstenaren Nick van
Rens, Jon Hesen en Bram Geurts.
Zij vinden het belangrijk iets te
doen voor de Horster gemeenschap. Daarom besloten ze onder
de naam Evenementenbureau Horst

twee evenementen in de Mèrthal
te organiseren: de ene avond
‘in the hall’ en de andere op z’n
Hollands ‘in de hal’. Het drietal ziet
het namelijk als een gemiste kans
dat buiten carnaval niet veel andere
evenementen op deze evenementenlocatie worden georganiseerd.
Meer informatie is te vinden via
www.tributelegendsinthehall.nl en
www.hollandsindehal.nl

0311 \ jongeren
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Oma

Op jonge leeftijd word je vaak al
verteld dat een actief leven
bijdraagt aan je gezondheid.
Neem de trap in plaats van de
lift, laat de auto staan en ga te
voet of met de fiets, zorg dat je
iedere dag minstens 30 minuten
aan beweging krijgt, en je zult
gezond blijven en oud worden.
Als er iemand is die deze stellingen
voor mij bevestigd heeft, dan is
het mijn oma wel. Met een wekelijks schema dat vol stond met
activiteiten als dansen, wandelen,
zwemmen en judo, kreeg zij haar
dagelijkse minuten aan beweging
ruimschoots. En als ze het niet druk
had met de genoemde activiteiten, stond ze op de loopband bij
Anytime Fitness. Je oma tegenkomen in de sportschool; je hoort het
niet vaak.

Mijn oma had op
sociaal gebied een
drukkere agenda dan
haar kleindochter
Maar niet alleen sportieve activiteiten vulden mijn oma’s agenda,
ze is ook een supersociaal persoon en spendeerde haar tijd
graag met anderen. Zo ging ze
iedere week kaarten met haar
vaste groepje, zong ze in een koor
en speelde ze mondharmonica.
Ik geef het niet graag toe, maar
mijn oma had op sociaal gebied
een drukkere agenda dan haar
kleindochter. Hád, want ook van
oma heeft COVID veel afgenomen.
Niet alleen van haar gevulde
agenda, maar ook van haar vitale
zelf. Opa is al een tijdje niet meer
bij ons en door alle lockdowns
heeft oma veel tijd alleen doorgebracht. Veel van haar favoriete
activiteiten heeft ze op moeten
geven en daarbij heeft ze ook
een stukje van haar actieve zelf
in moeten leveren. Karakterwijs is
oma echter gelukkig niks veranderd. Dezelfde blik die ze in haar
ogen had toen ze mij een paar
jaar geleden binnen twee tellen
op de grond had liggen met één
of andere judotechniek komt nog
steeds regelmatig naar boven.
Ik wil daarom bij deze zeggen dat
oma voor mij een rolmodel is en
dat ik supertrots ben op haar.
Iris

Kinderraadslid
Fenne Voesten

Kinderraadslid
Gijs Verdellen

Fenne zet zich dit schooljaar namens de kinderraad in voor het
thema ‘Gezondheid’. Ze is van huis uit al een beetje bekend met de
gemeentepolitiek, vertelt ze. “Mijn vader is gemeenteraadslid.
Hij vertelde me vorig jaar al over de kinderraad. Dat leek me toen
al heel erg leuk, maar ik was helaas net te laat met aanmelden.”
Dit jaar was Fenne wel op tijd en ze heeft dan ook veel zin om zich
in te gaan zetten voor haar leeftijdsgenoten. “Ik heb mijn kans
alsnog gegrepen. Het lijkt mij bijvoorbeeld een goed idee om meer
waterkraantjes te realiseren op openbare plekken”, laat de
12-jarige Fenne weten. Samen met haar familie woont ze in
Horst, dus ze weet wat er speelt onder kinderen in deze gemeente.
“De kinderraad vind ik een heel belangrijk initiatief. Het is fijn
dat kinderen op deze manier hun stem mogen laten horen.”

Gijs is 10 jaar oud en dit jaar één van de kinderraadsleden.
Hij woont in Horst en op de vraag wat hij nu écht belangrijk vindt
in zijn gemeente is zijn antwoord duidelijk: “De kinderraad.”
Als onderdeel van de werkgroep die zich gaat bezighouden met het
thema ‘Groen en milieu’, zal Gijs de komende tijd zijn stem laten
horen. Toch wil hij zich dit schooljaar ook hard maken voor een
andere kwestie. “De Westsingel is nu veel te druk. Daar moet
verandering in komen”, vertelt hij. Wellicht dat de groep die zich
buigt over verkeerskwesties zijn signaal oppakt en deze suggestie
meeneemt tijdens hun overleg. Gijs is blij dat hij dit jaar eindelijk
zijn mening kan geven. “Eigenlijk wilde ik bij de leerlingenraad bij
ons op de basisschool, maar dat lukte niet. Toen heb ik het
geprobeerd bij de kinderraad en daar kreeg ik gelukkig wel groen
licht”, vertelt hij enthousiast. / Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie

/ Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie

Toneelstuk en lampionnentocht

Sintermerte in Lottum

Traditioneel luidt Sint Maarten de periode van de donkere
dagen in. Lottum viert Sintermerte dit jaar op vrijdag 4 november met een toneelstuk en een lampionnentocht naar de troshoop.
De viering begint om 18.30 uur
in rijhal Hoogveld aan de
Stokterweg 14 in Lottum.
Daar voert groep 8 van De Bottel
een toneelstuk op en mogen de
kinderen hun lampion laten zien
aan Sint Maarten. Na het toneelstuk vertrekt de lampionnenoptocht, met aan het hoofd Sint
Maarten op zijn pony, naar de
troshoop aan de Stokterweg.
Kinderen die met tontelpotten
of andere gevaarlijke verlichting willen lopen, doen dit onder
verantwoording van hun ouders.
Zij moeten achteraan in de stoet
lopen. Het terrein waar de troshoop zich bevindt, is donker
en kan slecht begaanbaar zijn.
Traditiegetrouw wordt er deze

avond ook weer gezorgd voor
zelfgebakken wafels voor alle
kinderen die op de basisschool
zitten.

Organisatie
De organisatie van de viering
van Sintermerte is dit jaar in
handen van een aantal individuele personen, ondersteund
door de dorpsraad. Maar voor
de organisatie zijn meer ouders
nodig die de leefbaarheid en
tradities voor kinderen in Lottum
in stand willen houden. Dat kan
door je aan te sluiten bij de
werkgroep Kinderactiviteiten
Lottum. Neem voor meer informatie contact op via de website
van de dorpsraad.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Het interesseert me niet waar het WK wordt
gehouden, ik kijk toch wel
Nu de aftrap van het WK voetbal met rasse schreden dichterbij komt, neemt ook de ophef en consternatie rond het toernooi in Qatar weer toe.
Is het veelal gespeelde ontzetting en zitten voetbalfans wereldwijd vanaf 20 november weer massaal aan de buis gekluisterd? Of wint de nare
smaak die velen hebben bij de locatie en de misstanden het van de drang om te kijken?
Oranjefans die tegen betaling naar het WK in
Qatar gaan kwamen deze week in het nieuws.
Op kosten van het gastland vliegen vijftig supporters naar het wereldkampioenschap, waar ze
worden ingezet voor marketingdoeleinden én
zich moeten houden aan bepaalde vooraf opgestelde regels. Het had de nodige ophef tot gevolg.
De storm was amper overgewaaid, of er werd een
nieuwe rel geboren. Dit keer is supermarktketen

Jumbo het mikpunt van kritiek. In een tv-commercial
van de Veghelse grutters, die vol bekende Nederlanders zit, wordt een oranje trui gepromoot. In de
beelden is een hoofdrol weggelegd voor hossende
bouwvakkers. Opvallend, want Qatar krijgt al jaren
kritiek vanwege de schendingen van mensenrechten
én omgang met gastarbeiders. Ook bij de bouw van
WK-stadions zouden er vele slachtoffers te betreuren
zijn geweest. Onder wie tal van bouwvakkers.

Het was voor deelnemende landen allemaal geen reden om niet af te reizen naar Qatar. De KNVB besloot
wel om met een regenboogband te spelen én in een
fletsere uitvoering van de oranje-shirts. Dat zal ze leren. De vraagt rijst wat we als fans zelf kunnen doen
om een statement te maken. En wil je dat überhaupt
als fan? Of is het helemaal niet interessant waar het
WK wordt gehouden, en kijk je toch wel?

Bespreking poll week 43

Bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot ongelijke
behandeling
Het zal niemand zijn ontgaan dat de kosten voor energie enorm zijn gestegen. Ieder van ons wordt geconfronteerd met de veel hogere maandelijkse
kosten voor energie. Met name de prijs voor gas, maar ook die van elektriciteit rijst de pan uit, zelfs zodanig dat het voor velen van ons wellicht niet
meer te betalen is. De energieleveranciers berekenen de kosten die zij moeten betalen voor de inkoop van gas en elektra door aan hun afnemers.
De lopende contracten van de consumenten, al
dan niet variabel afgesloten, zijn gebaseerd op
een zodanig hoog prijsniveau dat men die kosten niet meer kan dragen. De gemeente moet
bijspringen om te voorkomen dat men zich diep
in de schulden moet steken of zelfs moet voorkomen dat men van het gas wordt afgeslo-

ten. Hoe die regeling eruit komt te zien, is nog niet
bekend. Wel is de omvang van die financiële steun
afhankelijk van inkomen en andere vaste lasten.
Theo Geurts geeft aan dat die financiële steun wordt
doorberekend. “Moet wel allemaal betaald worden
door de hardwerkende Nederlandse belastingbetaler
die zelf nergens recht op heeft.”

Jack Stemkens vraagt zich af waarom er wel geld
beschikbaar is voor een steunfonds en niet voor
andere zaken. “Als er toch zoveel geld over is, kan er
ook voor gekozen worden de lasten eens een keer
niet te verhogen. Of schrap de vergoeding voor het
brengen van groenafval naar het milieupark.”

Ingezonden brief

Niet woorden maar daden tonen de ware aard
Herhaaldelijk zegt wethouder Bouten namens het college dat participatie, dialoog en inspraak belangrijk zijn. Alleen woorden? De ware aard
werd duidelijk bij de behandeling van bezwaren door de bezwarencommissie over een groot logistiek bedrijf bij de Zeesweg.
Er waren veel omwonende belanghebbenden met bezwaren.
Belanghebbende ben je als je het
bedrijf kunt zien, ruiken of horen.
Bij bijvoorbeeld bezwaren tegen
plannen in het buitengebied, waarbij
de structuurvisie met voeten wordt
getreden, is bijna niemand belanghebbend. Een ‘contract’ tussen de
burger en de gemeente in de vorm
van een bestemmingsplan buitengebied telt daardoor toch alleen voor
degenen die dichtbij wonen. Andere
burgers kunnen toekijken hoe het
buitengebied wordt verknald. Terug

naar de bezwarencommissie, die, heel
positief, wel iedereen aan het woord
liet en openstond voor opmerkingen.
En de gemeente? Die probeerde de
meeste aanwezigen als niet belanghebbend direct monddood te maken.
De ware aard. Anders dan de mooie
woorden van de wethouder. Duidelijk.
Daden voel je, woorden zeggen
niets. Hoe handelt de gemeente verder? Voorbeeld: er is een 10 procent
overschrijdingsregel bij de meeste
bestemmingsplannen. Bedoeld om,
als het absoluut nodig is, bijvoorbeeld
een gebouw iets hoger te maken.

De gemeente wist niet of het nodig
was, maar het werd wel goedgekeurd. Gebruikelijk. Dat een extra uitbouw, die 80 procent van de vereiste
vrije ruimte in beslag nam, er alleen
was omdat de architect dat mooi
vond, was geen punt. Geen noodzaak,
maar natuurlijk keurde de gemeente
dat goed. Zonder noodzaak, maar het
bedrijf wilde dit, dus... Dat is de aard
van de gemeente. Regels en omwonenden tellen niet. Gewoon zonder
noodzaak goedkeuren. Bewoners voelen zich in de steek gelaten en alleen
staan. Dat werd extra duidelijk toen

de commissie twijfels uitte over de
toepassing van die 10 procent regel.
Direct na het uitspreken van die twijfel vroeg een commissielid aan de
gemeente, die geen weerwoord had,
of het dan niet onder de kruimelregeling kon vallen. Een kruimel van
4,5 meter. Gemeente weer met een
mond vol tanden.
Een mooi inzicht in de ware aard van
de gemeente, maar verre van mooi.
Daden en woorden verschillen.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

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

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

BEKRO Horst
Installatietechniek

Wegens aanhoudende groei zijn
wij opzoek naar gemotiveerd
personeel.
Voor info bel 06 55 88 68 47
of stuur een e-mail naar
info@kohz.nl

www.bekro.nl
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Gouden tip
Steeds vaker tref ik twee
vrouwen aan in m’n bed. Het is
een beeld dat voor voor veel
mannen ongetwijfeld klinkt als
de ultieme droom, maar in dit
geval is het dat allerminst.
Een slechte droom, wellicht.
Mijn oudste dochter weigert
structureel om in haar eigen
nest te slapen.
Het is inmiddels vaste prik: ergens
tussen 23.00 en 03.00 uur klinken
er voetstapjes van een 3-jarige
peuter op de gang. Schoorvoetend
komen ze steeds dichterbij, om
op onze kamer te eindigen.
Vervolgens wordt er geduldig
gewacht tot we haar in bed tillen
en tussen ons in leggen. Het ritueel wordt meestal gevolgd door
de nadrukkelijke wens om een
filmpje van Diana en Roma - twee
verwende YouTubers die een hele
groothandel aan speelgoed ter
beschikking lijken te hebben - te
kijken. Zo nu en dan krijgt ze dat
nog voor elkaar ook. Natuurlijk,
we hebben van alles geprobeerd
om haar terug in haar eigen bed
te krijgen. Een sticker voor iedere
nacht die ze begint én eindigt op
haar eigen kamer, met uiteindelijk een cadeautje als beloning,
bijvoorbeeld. Of het schaapje dat
rood kleurt wanneer er geslapen
moet worden, en groen als ze uit
bed mag. Talloze keren legden we
haar geduldig het belang van een
goede nachtrust uit. Het mag allemaal niet baten. We zijn inmiddels
op het punt beland dat we haar vrij
gauw haar zin geven, in de hoop
dat we zelf zo snel mogelijk onze
ogen weer kunnen sluiten én ze
haar slapende kleine zusje niet
wakker maakt met het gedram dat
volgt als we de strijd wél aangaan.
Pedagogisch verantwoord?
Vast niet. Ze heeft echter de koppigheid van d’r vader, dus het voorkomt een urenlange strijd in het
holst van de nacht. Eentje waarvoor de energie vaak ontbreekt,
sinds het nachtbraken vaste prik
werd. Dat wil overigens niet zeggen dat mijn vrouw en ik het opgegeven hebben. De gouden tip is
van harte welkom en mag gerust
naar de redactie gemaild worden.
Heel graag zelfs. In de hoop dat ik
spoedig gewoon weer één vrouw
in bed aantref. Dat klinkt pas als
een droom.

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Jelle
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Contact en
openingstijden

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

8 november 2022

Raadsavond

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

Raadsavond

Inspreken

nummer 077 477 9777.

Middag: 12.30-16.00 uur

Onderdeel van deze raadsavond

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium

is het burgerpodium. Tijdens het

of inspreken over een van de agendapunten?

burgerpodium kunnen inwoners

Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering

inspreken en dat kan ook gaan over

contact op met de grifﬁer (06-51 85 28 91 /

onderwerpen die niet op de agenda

grifﬁer@horstaandemaas.nl).

8 november 2022

Commissie bezwaren en klachten

Op dinsdag 8 november komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond.

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

Meer informatie

raadsleden en de ingekomen brieven

Meer informatie leest u in het raad-

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 8 november

en raadsinformatiebrieven. Over deze

sportaal. De openbare vergadering is in de

2022 bij elkaar voor een hoorzitting.

zaken kunt u ook inspreken tijdens deze

raadzaal van het gemeentehuis en begint

vergadering. Kijk voor een volledige

om 20.00 uur. U kunt de vergadering ook live

agenda in het raadsportaal.

volgen via het raadsportaal en facebook.

Hoorzitting om 18.30 uur

Hoorzitting om 20.00 uur

Bezwaar tegen de afwijzing van het verzoek

Bezwaar tegen de weigering van de omge-

om handhavend op te treden tegen de parkeer-

vingsvergunning voor het oprichten van een

voorziening en het zogenaamde 'vogelbosje'

bergruimte op perceel St. Barbarastraat in

op het perceel Op den Bergen in Sevenum.

Griendtsveen.

Hoorzitting om 19.00 uur

De commissie brengt advies uit over te nemen

Bezwaar tegen de sluiting van een loods aan

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

de Horsterdijk in Lottum.

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang).

Hoorzitting om 19.30 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Bezwaar tegen het Woo-besluit over vrijgeven

met de secretaris van de commissie,

gegevens presidium.

mevr. A. Schatorje, tel. 077 - 477 9777.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van (ontwerp)bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente 077 477 9777.

America

• Stokterweg 14 (evenement)

• Putweg 26 (plaatsen monomestvergister/

• Veerweg (evenement)

digestaatopslag)

• Keuter (evenement)

• De Soom 2a, 2b, 2c (aanpassen trottoir)

Melderslo

• Kapelaan Slotsstraat ong. (in-/uitrit/tijde-

• Herenbosweg 24, 30 en 30b (vaststelling

lijke woonunit)

Fijn dat je er was!
Maandag 31 oktober stond in het teken van de tweede Toeristische Netwerkdag. Bij Peelbergen
Equestrian Centre ontmoetten ruim 100 toeristische ondernemers elkaar. Deelnemers inspi-

Meerlo

Grubbenvorst

bestemmingsplan)

• Dorpstraat (evenement)

• Massenweg 6 (oprichten berging)

Hegelsom

Meterik

• Tongerloseweg 14 (verbouwen woning)

• Schadijkerweg – St. Jansstraat (evene-

• Dingsstraat 10 (plaatsen erfafscheiding)

ment)

• Oude Holstraat ong. (oprichten 76 wonin-

Sevenum

gen)

• Hazenhorstweg 5 (weigering aanvraag OV)

reerden elkaar tot veel nieuwe ideeën, tips en hersenspinsels. Ideeën die de komende periode

Horst

Swolgen

misschien wel tot leven komen in ons toeristisch Horst aan de Maas. Na een dankwoord van wet-

• Molenveldweg 36 (verlengen beslistermijn

• Hoek Generaal Dempsystraat –

houder Eric Beurskens werd de geslaagde avond afgesloten op het ‘ﬁjn dat je er bent inspiratieter-

uitbreiden kassencomplex)

Donkerhoek (evenement)

ras’. Kijk voor een uitgebreide terugblik op de netwerkdag op www.horstaandemaas.nl/nieuws-

• Meterikseweg 29 (verbreden oprit)

Horst aan de Maas

Maandag 31 oktober stond in het teken van de tweede Toeristische Netwerkdag. Bij Peelbergen

• Centrum Horst (evenement)

• Vertrokken naar onbekende bestemming:

Equestrian Centre ontmoetten ruim 100 toeristische ondernemers elkaar. Deelnemers inspireer-

Kronenberg

• De Comert 15, Grubbenvorst

den elkaar tot veel nieuwe ideeën, tips en hersenspinsels. Ideeën die de komende periode mis-

• Kronenbergweg 17 (veranderen inrichting)

schien wel tot leven komen in ons toeristisch Horst aan de Maas. Na een dankwoord van wethou-

Lottum

der Eric Beurskens werd de geslaagde avond afgesloten op het ‘ﬁjn dat je er bent inspiratieterras’.

• Grubbenvorsterweg 44 (vaststelling

Kijk voor een uitgebreide terugblik op de netwerkdag op www.horstaandemaas.nl/nieuws

• Ontwerp Rampbestrijdingsplan (RBP)

bestemmingsplan)

Hoogwater Limburg 2022-2025
(Veilgheidsregio Limburg-Noord)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst / gemeente@horstaandemaas.nl / 077 477 9777
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Jan Jenneskens kampioen
BMX Zuid-Nederland
In het Brabantse Veldhoven stond zondag 23 oktober de laatste
BMX-wedstrijd om het afdelingskampioenschap Zuid op het programma. Deze competitie bestaat uit acht wedstrijden waarvan er
zeven meetellen voor de eindstand.

Lottumse korfbalsters A1 voor derde
keer op rij kampioen
De korbalmeiden van SV Lottum A1 zijn dit weekend voor de derde keer op rij kampioen geworden. Na twee
kampioenstitels in het vorige seizoen, wisten ze nu de eerste helft van de veldcompetitie als winnaar af te
sluiten. Dit gebeurde na een kampioenswedstrijd tegen SVOC’01 die lang spannend bleef, maar uiteindelijk
eindigde in een 9-7 overwinning.

Eén van de deelnemers was Jan
Jenneskens uit America. Namens
zijn club, F.C.C. de Plakpunters uit
Venlo, streed hij mee bij de Boys
en Girls-6 jaar. Jan eindigde als
eerste in deze klasse en mag zich

daardoor kampioen BMX afdeling
Zuid-Nederland noemen. Bij de huldiging voor deze knappe prestatie
mocht hij een beker en de kampioenstrui in ontvangst nemen.

Nieuw: G-dans bij Balletschool Horst
Dansen is voor iedereen. Daarom heeft Balletschool Horst haar aanbod uitgebreid met G-dans, ook wel inclusieve dans genoemd, speciaal voor dansers met een beperking. Zondag 13 november is er een demonstratie
tijdens de Aangepaste Sport Xperience in stadion De Koel in Venlo.
Met de uitbreiding van het dansaanbod wil Balletschool Horst een speci-

aal inclusief dansaanbod bieden aan
kinderen met een cognitieve beper-

king en aan kinderen waarvoor een
reguliere dansles niet helemaal pas-

send is. De lessen worden gegeven
door Cindy van Gorp. De leerlingen
ontdekken tijdens een les wat hun lijf
kan en hoe dit gebruikt kan worden
om een verhaal te vertellen of gevoel
te uiten in dans. Dit wordt gedaan

met oefeningen uit de balletles maar
ook uit de modern-jazz. Plezier in het
bewegen staat daarbij voorop.
Nieuwsgierig? Neem contact op via
balletschoolhorst@gmail.com of kijk
op www.balletschoolhorst.nl

0311
017 \ winkel & bedrijf

11
01

Advertorial

Ans Jacobs (59) uit Veulen

Je leven weer op de rails te krijgen,
het Toon Hermans Huis helpt erbij
Ans Jacobs uit Veulen, net 59, was een van de eerste ex-patiënten die in april bĳ het Toon Hermans Huis Venray aanklopte voor steun.
Vrĳwilliger José Jeuken werd aan Ans gekoppeld. Ze biedt een luisterend oor en denkt met Ans mee om de regie over haar leven weer
op orde te krĳgen. En dat lukt heel goed.

Toon Hermans
Huis Venray
Medio maart 2022 opende het
Toon Hermans Huis een locatie in
VieCuri Venray. Mensen die kanker
hebben of hebben gehad, kunnen hier
terecht voor begeleiding en
ondersteuning. De vestiging in Venray
biedt ambulante zorg: ze gaan bĳ de
mensen thuis langs. De drempel voor
het vragen van hulp blĳft zo laag.
VieCuri Venray heeft een ruimte beschikbaar
gesteld van waaruit het Toon Hermans Huis
werkt. Het is de bedoeling dat artsen en verpleegkundigen hun patiënten wijzen op de
vrijwilligers van het Toon Hermans Huis.
Route 88 in VieCuri Venray wijst u de weg
naar de ontvangstruimte van het Toon
Hermans Huis.

www.toonhermanshuisnoord-limburg.nl

Vrĳwilliger
José Jeuken:

In augustus 2021 hoorde Ans, nota bene op haar
verjaardag, dat zij longkanker had. “Dat was echt
schrikken, de vooruitzichten waren niet best. In
oktober ben ik toen met een chemokuur begonnen, daar heb ik er drie van gehad. Zwaar hoor,
ik werd er misselijk van en m’n conditie ging
sterk achteruit. Hierna volgde een scan waaruit
bleek dat de tumor er nog zat. Vervolgens zijn
we met bestralingen gestart: iedere dag behalve
het weekend en dat vijf weken achter elkaar.
Maar het werkte gelukkig wel. Uit een scan eind
maart bleek dat de tumor weg was. Natuurlijk
ben je dan heel erg opgelucht. Je wordt genezen verklaard. Ze zeggen ‘succes en houdoe’ en
dan sta je buiten. Van nazorg is eigenlijk geen
sprake, op een check drie maanden later na, die
er gelukkig ook goed uitzag.
Voor mij voelde dit een beetje raar. Sterker, de

paniek sloeg toe: wat nu? Je moet jezelf terugvinden, daar komt het op neer. En dat werkt beter
met iemand die wat verder van je afstaat dan
met je eigen kinderen. Ik zag in april bij VieCuri
een folder liggen van het Toon Hermans Huis en
meldde mij daar als één van de eerste ex-patiënten. Vrijwilliger José Jeuken werd aan mij gekoppeld en daar ben ik heel blij mee. In het begin
kwam zij twee keer per week, nu één keer. José
luistert en geeft ook advies. We praten over van
alles en nog wat. Op mijn verjaardag in augustus
heb ik in een app de afgelopen periode als volgt
verwoord:
‘En dan ineens ben je ‘beter’. Je conditie is nihil.
Je zit maar wat te zitten. Je wilt van alles, maar
kunt niks. De muren komen op je af. Je schakelt
noodgedwongen hulp van buitenaf in. Superblij

met José van het Toon Hermans Huis. Je moet
geduld hebben zeggen ze: “Het is niet niks
wat je hebt meegemaakt en dat ga je nu pas
verwerken.” Maar wat is dat moeilijk, ‘geduld
hebben’. Je hoofd wil sneller dan je lijf. Zo frustrerend en een eenzaam gevecht. Nooit gedacht
dat je je zo alleen kunt voelen.’
Maar het gaat nu dus goed. Ik volg intensief fysiotherapie om m’n conditie weer op
peil te krijgen. Sinds kort werk ik weer bij
Buurtdiensten, een zusje van Buurtzorg, waar
ik schoonmaak. Ik zit nu op vijf van de zeven
cliënten die ik vroeger had. We zijn prima op
weg, maar ik hoop wel dat José nog even wil blijven. Ik heb veel aan haar. En dat zal voor anderen die ook steun krijgen van de vrijwilligers van
het Toon Hermans Huis net zo zijn.”

“Het is fijn om
mensen die
kanker hebben
(gehad) te mogen
ondersteunen”
Toen José Jeuken vorig jaar een oproep
zag waarin het Toon Hermans Huis
Venray vrĳwilligers vroeg, was ze
meteen enthousiast. Met ruime werkervaring in de psychiatrie, grotendeels als
casemanager, brengt José kennis en
inzichten mee bĳ de begeleiding van
mensen in hun thuissituatie. “Het is fijn
dit proces, voor mensen die kanker
hebben of daar net genezen van zĳn,
te mogen ondersteunen.”

“Het uiten van gevoelens
is vaak lastig”
Nel Steegh werkte als verpleegkundige in VieCuri maar liefst vĳftig jaar met mensen
die een vorm van kanker hebben. Ze is nauw betrokken bĳ de training en begeleiding
van de vrĳwilligers van het Toon Hermans Huis. Sterker nog, ze stond aan de wieg
ervan.

Tekst: Frank Heijster
Foto’s: PCL photography en HSPhotography

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
Toon Hermans Huis Venray
route 88 VieCuri Venray.
www.toonhermanshuisnoord-limburg.nl

Ze is enthousiast over de ambulante werkwijze van het Toon Hermans Huis in Venray.
Ambulant betekent in dit geval dat dat de
vrijwilliger bij je thuis komt. “In de vertrouwde thuissituatie hopen we dat we de
patiënten en hun naasten beter kunnen
ondersteunen. Het is heel belangrijk dat
mensen tijdens het ziekteproces, en ook
daarna, goed begeleid worden. En dan niet
alleen de zieke zelf, maar zeker ook de mensen om hem/haar heen. Mensen die ziek
zijn, durven daar vaak niet goed over te praten, bang om hun naasten pijn te doen, terwijl ook voor de naasten het uiten van hun
gevoelens vaak lastig is.”
Nel voorziet een steeds grotere vraag naar
met name ambulante voorzieningen in de

kankerbestrijding. “Kanker wordt steeds
meer een chronische ziekte. Er zijn veel meer
therapiemogelijkheden, zodat de ziekte
langer en beter onder controle kan worden
gehouden. Het aantal ziekenhuisbezoeken
en therapieën neemt toe. Voor patiënten
betekent dat elke keer weer spanning over
het resultaat van de therapie. Ze willen over
hun ziekte en behandeling kunnen praten,
er vragen over stellen, emoties uitdrukken. Kortom, mensen moeten hun verhaal
kwijt kunnen. De vrijwilliger van het Toon
Hermans Huis kan een luisterend oor bieden bij de mensen thuis. Zo draag je er ook
aan bij dat mensen minder afhankelijk worden van het ziekenhuis en dat lijkt me heel
gezond!”

Bij het Toon Hermans Huis Venray werken
achttien vrijwilligers, zij volgden een uitgebreide training door de vakgroep Medische
Psychologie van VieCuri. José ziet graag dat
er meer bekendheid komt voor het werk
van het Toon Hermans Huis. “Een artikel als
dit kan daaraan bijdragen. Nog lang niet
iedereen weet ons te vinden. Binnenkort
starten wij, samen met de huisarts die het
Toon Hermans Huis Venray ondersteunt,
een intervisiegroep. Je leert dan van elkaars
ervaringen en gaat als team ook beter functioneren.”
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Horster hockeyheren verliezen nipt in Venray
Na een weekend rust moesten de hockeyheren 1 van Horst zondag 30 oktober aantreden tegen de noorderburen
uit Venray. De derby tussen afslag 9 en 10 van de A73 werd met 4-3 in het voordeel van Venray beslist.

opgaande strijd met kansen over en
weer. Het was Venray dat na een
onnodige fout in de Horster defensie
de gelijkmaker wist binnen te tikken
(1-1). Deze tegengoal werd echter snel
teniet gedaan door een fraaie aanval,
waarbij Max de keeper de baas was
(1-2). Hiermee werd de tussenstand
bepaald op 1-2. In het derde kwart
was het Venray dat sterker uit de
kleedkamer kwam en snel de 2-2 wist
te maken. Het laatste kwart beloofde

een spannend sluitstuk te worden
van deze wedstrijd. Waar Horst zijn
kansen niet wist af te maken, lukte
dat Venray wel. Zowel de 3-2 en 4-2
werden gemaakt. Hoewel Horst nog
via een snelle counter met als eindstation Skip de 4-3 wist binnen te tikken, was het offensieve spel van het
laatste kwart tevergeefs.

Mooie resultaten HZPC in
Amsterdam

14.45 uur het eerste fluitsignaal. Horst
begon sterk aan de wedstrijd, wat
resulteerde in het tweede fluitsignaal van de scheidsrechter, alsmede
de vroege openingsgoal van Sander
(0-1). Vervolgens was het Horst dat
zichzelf vergat te belonen voor het
aanvallende spel in het eerste kwart.
Het tweede kwart was een gelijk

HZPC nam zaterdag 29 en zondag 30 oktober deel aan de Martinez
Chocolade Cup in Amsterdam. Alle Horster zwemmers behaalden
mooie persoonlijke resultaten.

Meterik verslaat Oostrum in attractieve wedstrijd

De doelstelling voor de wedstrijd was
duidelijk: drie punten meenemen,
om zo de vijfde overwinning van het

Tijn van Kuijk had dit weekend vijf
afstanden voor de boeg, waarop
hij vier persoonlijke records (pr)
zwom. Bovendien heeft hij zijn
NK-limieten aangescherpt voor
een betere plaatsing. Voor Meike
van de Ree was het een leerzaam
weekend waar ze heeft gezien
waar haar verbeterpunten liggen.
Voor Benthe van de Ree stonden
vijf afstanden op het programma.
Op drie daarvan zwom ze pr’s. Ilse
Versteegen zwom twee afstanden,
met twee keer een pr als resultaat. Op de schoolslag behaalde
ze bovendien de limiet voor de
Limburgse winterkampioenschappen in januari. Guido Jacobs kwam

seizoen te boeken. Onder het genot
van een nazomers zonnetje en met
veel publiek langs de kant klonk om

twee keer aan de start. Daarbij
zwom hij op één van de afstanden
een persoonlijk record. Ook grote
broer Jesse Jacobs kwam twee keer
aan de start. Op beide afstanden
verbeterde hij zijn pr. Tot slot kwam
Isis van Kuijk twee keer aan de
start, waarbij ze op beide afstanden een nieuw pr noteerde.
De zwemmers gaan vol vertrouwen de nieuwe trainingsperiode in
en gaan zich voorbereiden op de
Nederlandse en Limburgse kampioenschappen die in december en
januari op de wedstrijdkalender
staan.
Tekst: HZPC

Tekst: HCH Horst

Meterik speelde op zondag 30 oktober de uitwedstrijd tegen Oostrum. De groenwitten waren gedurende de
hele wedstrijd het sterkere team maar haalden te weinig rendement uit hun zeer aanvallende spelopvatting.
Meterik won uiteindelijk na een attractieve wedstrijd met 3-5.
Meterik zocht vanaf de aftrap de
aanval en zette Oostrum onder
druk. Toch was het Jelt Verrijth van
Oostrum die uit het niets de 1-0
scoorde. De groenwitten schakelden nog een tandje bij. Na kansjes
voor Dirk van Rengs, Piet Steeghs en
Bart Houben was het Piet Steeghs
die Bart Houben in stelling bracht.
Deze scoorde beheerst de 1-1.
Meterik leek steeds meer zijn draai
te vinden en Piet Steeghs scoorde
met een verdekt schot de 1-2.
Meterik miste vervolgens twee uitstekende kansen om de voorsprong

te vergroten en kwam daar kort voor
rust voor op de koffie. De beweeglijke en slim voetballende Jelt
Verrijth maakte goed gebruik van de
geboden ruimte en scoorde de 2-2.
De tweede helft begon identiek
aan de eerste: Meterik in de aanval
maar Marvin Hermans die namens
Oostrum de 3-2 scoorde. Meterik
tekende al snel de gelijkmaker aan,
maar deze werd vanwege buitenspel afgekeurd. Ook door deze
optaters liet Meterik zich niet uit het
evenwicht brengen. Nadat Dirk van
Rengs na een prima actie naast had

geschoten, bracht hij met een kaats
Piet Steeghs in stelling die met een
geplaatst schot de 3-3 scoorde. Een
kwartier voor tijd bekroonde Dirk
van Rengs een uitstekende wedstrijd
met een fraai doelpunt. Meterik
bleef beducht voor de gelijkmaker maar hield de gelederen nu wel
gesloten. Aanvoerder Dré Peeters
maakte in de slotminuut aan alle
onzekerheid een einde door de 3-5
binnen te schieten.

Tekst: RKSV Meterik

Bescherm jezelf en elkaar met een herhaalprik tegen corona
Nu voor iedereen vanaf 12 jaar

De afgelopen tijd nam het aantal coronabesmettingen toe. Dit maakt het extra belangrijk om je bescherming weer op peil te brengen. Iedereen vanaf 12 jaar kan nu een herhaalprik krijgen met
vernieuwde vaccins. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter we een verdere opleving van het coronavirus kunnen afremmen.
Goed om te weten
• De herhaalprik beschermt je tegen meer varianten van het virus.
• Als je toch corona krijgt, word je er minder ziek van.
• Met de herhaalprik is de kans dat je corona krijgt naar verwachting kleiner, waardoor je ook een
kleinere kans hebt op langdurige klachten door het virus.
• Met de herhaalprik bescherm je ook de mensen om je heen. Want als je zelf minder snel corona
krijgt, geef je het virus ook minder snel aan anderen door. Dit is extra belangrijk voor ouderen en
mensen met een kwetsbare gezondheid.

Zo maak je een afspraak
Je kunt de herhaalprik halen als je minstens drie maanden geleden je laatste prik kreeg of corona had.
Als je jonger bent dan 60 jaar en geen hoger risico hebt om ziek te worden, krijg je geen uitnodiging
thuisgestuurd. Je kunt zelf een afspraak maken op planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070.
Ben je nog niet gevaccineerd tegen corona? Om de herhaalprik te halen, heb je eerst
de basisprik(ken) nodig. Die kun je nog steeds krijgen. Maak hiervoor een afspraak door te bellen
naar 0800-7070.

• Met de herhaalprik worden minder mensen ziek en hoeven minder mensen thuis te blijven door
corona. Dit helpt om scholen, zorgvoorzieningen, openbaar vervoer, sportverenigingen, winkels,
horeca en bedrijven zoveel mogelijk open te houden.

Meer weten? Kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik of bel 0800-1351.
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Wittenhorst overklast Minor

Avond van de Sport in
Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas heeft een bruisend verenigingsleven met veel vrijwilligers. Daarom worden vrijwilligers maandag
7 november vanaf 20.00 uur in het zonnetje gezet. Dit gebeurt in
‘t Gasthoes in Horst tijdens de Avond van de Sport.
De afgelopen weken hebben verenigingsfans uit de gemeente Horst aan
de Maas hun verenigingsheld(en)
genomineerd en hun stem uitgebracht op hun favoriete
verenigingsheld(en). Op de 39 genomineerde verenigingshelden is maar
liefst 1800 keer gestemd.
Tijdens de Avond van de Sport
krijgen de genomineerde verenigingshelden een podium, worden
er gesprekken gevoerd met finalisten, mogen de gasten hun stem

uitbrengen en worden de winnaars
van de publieksprijs en de sportwaarderingsprijs bekendgemaakt.
Naast de gesprekken en de prijsuitreiking vinden er ook twee sportieve acts plaats. Frans Pollux is de
presentator van deze avond.
De Avond van de Sport is te bezoeken door iedereen die het verenigingsleven in de gemeente Horst
aan de Maas een warm hart toedraagt. Kaartjes zijn te verkrijgen
via www.avondvandesporthadm.nl

Wittenhorst 1 heeft zondag 30 oktober een uitstekende indruk achtergelaten. Op het eigen sportpark Ter Horst
werd overtuigend met 5-1 gewonnen van Minor uit Nuth. Wittenhorst staat nu op een tweede plek op de ranglijst.
De intentie was meteen duidelijk:
de bezoekers bij de keel grijpen en het
verschil maken. De ploeg van Sjoerd
van der Coelen was heer en meester.
De slag op het middenveld werd overtuigend gewonnen door de Horstenaren
en de thuisploeg profiteerde dankbaar
van de ruimte die de bezoekers weggaven achter de verdediging.
De gastheren hadden het vizier echter niet op scherp. Aanvaller Joost van
Rensch miste één op één met de keeper en Jeroen Verkennis zag een inzet
gestopt worden door de doelman.
Na goed voorbereidend werk van diezelfde Verkennis wist Bono Wijnhoven
bij de tweede paal evenmin af te ron-

den. Enkele minuten later volgde een
dot van een kans, niet besteed aan
Nick Driessen. De vijfde kans was daarentegen wél kassa: een goede aanval
werd afgerond door Giel Beurskens.
Na rust veranderde het spelbeeld niet.
Een uitstekend spelend Wittenhorst
nam Minor direct weer in de houdgreep. Dit resulteerde in de tweede
minuut na rust in de 2-0. Het was
opnieuw Giel Beurskens die naar binnentrok en in de rechterhoek keurig
afrondde. Het verzet van de groenhemden was gebroken. Na een breedtepass
van Joost van Rensch tekende Jeroen
Verkennis de 3-0 aan. Vijf minuten later
kreeg de flegmatieke Van Rensch loon

naar werken, toen hij een steekpass
van Nick Driessen op waarde schatte,
de keeper voorbij snelde en de 4-0
binnentikte. Amper een minuut later
noteerden de bezoekers onnodig de
4-1. Het slotakkoord volgde weer een
minuut later. Een sublieme hakbal van
Van Rensch werd door Joep Beurskens
afgerond: 5-1. De score had nog verder
kunnen oplopen, maar Wittenhorst wist
het aantal van vijf doelpunten niet verder uit te breiden.

Tekst: Danny v.d. Berghe,
RKsv Wittenhorst

Olsredlem wint opnieuw met
3-1 van Hovoc
Olsredlem Dames 1 speelde zaterdag 29 oktober voor de tweede
keer dit seizoen tegen Hovoc Dames 3. In MFC De Zwingel won
Olsredlem ook ditmaal met 3-1 van de Horster dames.
Hovoc, onder leiding van coach
Marian Janssen, begon de wedstrijd sterk. Meteen werd duidelijk dat de dames van Olsredlem
er een schepje bovenop moesten
doen. Langzaam kwam het spel op
gang, maar dit bleek toch te laat,
want de eerste set werd met 21-25
binnengehaald door Hovoc.
Olsredlem begon de tweede set
in dezelfde opstelling. Door zeer
sterke serve reeksen bouwde het
een voorsprong op die tot het
einde van de set behouden bleef:
25-20. Set drie vertoonde hetzelfde spelbeeld. De aanval liep
aan Olsredlem-kant steeds beter.

De dames trokken de set resoluut
naar zich toe met 25-22.
In de vierde set werd het redelijk
warm in de zaal. Er kwamen meerdere slordigheden in het spel aan
beide zijden. De goed spelende
dames van Hovoc konden het
goede spel uit de eerste drie sets
geen vervolg geven en Olsredlem
liep door een sterke serve serie
van Irma de Lange uit naar een
voorsprong van tien punten.
Hierdoor kwam deze set niet meer
in gevaar: 25-17.
Tekst: VC Olsredlem

Scheepens is dé specialist in horizontale en verticale transporten
met verreikers, vrachtwagens, mini-kranen en autolaadkranen.
Onze medewerkers ontzorgen elke dag klanten in de bouw, agrarische en industriële sector.
Daar bieden onze mensen en ons materieel slimme oplossingen.
Dit doen we al 18 jaar en we doen het goed. Al zeggen we het zelf.
Om goed te blijven, moeten we gedreven, ambitieus en creatief ons werk doen.
Daar kun jij aan meewerken want we zijn op zoek naar een enthousiaste

MATERIEELBEHEERDER
(M/V) VOOR 40 UUR PER WEEK

Pijnlijke nederlaag voor
Hegelsom in Stramproy
VV Hegelsom moest zondag 30 oktober in Stramproy een 2-1
nederlaag incasseren tegen Brevendia. Door deze nederlaag
werd Hegelsom teruggedrukt op de laatste plek in de derde
klasse C.
In de eerste twintig minuten had
Hegelsom een licht veldoverwicht.
Brevendia had veel overtredingen
nodig om de roodwitten te stoppen. Net voor het half uur was
Hegelsom dicht bij de 0-1. Een kopbal van Bram Cox werd door keeper
Verheijden knap uit de benedenhoek getikt. Net voor rust nam
Brevendia het initiatief met een
schot net over en een scrimmage
voor het doel als resultaat.
Na rust een ander beeld. Brevendia
was agressiever in de duels en nam
wederom het initiatief. In de 52e
minuut bracht Joris Heuvelmans
de 1-0 op het scorebord. Hij kon
zo het strafschopgebied binnenlopen en tikte de bal over de kansloze keeper Sjors Witt. Nog geen
minuut later moest de Hegelsomse
doelman zich vol strekken op een
schot van aanvoerder Van den
Kleef. Daarmee voorkwam hij
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de 2-0. Hegelsom deed ook wat
terug. Marc van Rens werd vrijgespeeld op de rand van het strafschopgebied, maar hij kreeg de bal
net niet onder controle en keeper
Verheijden pikte hem de bal van
de schoen. In de 61e minuut viel de
gelijkmaker. Uit een corner scoorde
aanvoerder Will Spreeuwenberg de
1-1. Op zijn snoeiharde schot was
de keeper van Brevendia kansloos.
Brevendia bleef toch de bovenliggende ploeg en kwam in de 74
minuut wederom op voorsprong.
Aanvoerder Van den Kleef profiteerde van een misverstand tussen doelman Witt en verdediger
Cox en scoorde van dichtbij de 2-1.
Hegelsom nam wat meer risico om
de gelijkmaker te forceren, maar
kon het tij niet meer keren.

Tekst: VV Hegelsom

Wat biedt Scheepens jou?
We zijn al 18 jaar actief maar ons team is jong. We zijn hechte groep die graag een uitdaging
aanpakt. Elke medewerker heeft daarbij zijn eigen rol en samen genieten we van het succes als de
klus klaar is. We weten dat de rol van Materieelbeheerder erg belangrijk is. Het is de spil van ons
bedrijf. Als jij die centrale rol wilt oppakken met een oog voor je collega’s en oog voor de techniek,
dan zit je goed bij Scheepens.
Wat doe je als materieelbeheerder bij Scheepens?
Je zorgt ervoor dat het goede materieel beschikbaar is zodat opdrachten soepel verlopen. Jij kent
de totaalplanning en je ziet waar de kansen en moeilijkheden zitten. Jij bent dé verantwoordelijke
binnen Scheepens voor ons totale machinepark en je regelt dat alle machines aan de wettelijke
eisen voldoen. Onze machinisten kunnen bij jou terecht voor schades, storingen en keuringen.
Om alle mogelijkheden uit ons materieel te halen ben je altijd in contact met de werkplaats en de
planning. Jij denkt mee en komt snel met praktische oplossingen waarbij je een slimme afweging
maakt tussen kwaliteit, efficiëntie en klantvriendelijkheid.
Wat zijn de functie-eisen?
Allereerst ben je een enthousiaste, gemotiveerde collega die actief meedenkt in het verbeteren van
ons bedrijf. Daarbij:
• Je moet goed kunnen communiceren en overleggen;
• Je werk- en denkniveau is mbo 4;
• Je bent technisch en als het nodig is help je een handje in de werkplaats en in de planning;
• Je bent sterk in het maken van overzichten en planningen;
• Je bent goed in het werken met Excel en ERP systemen;
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

Herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan snel en neem contact op met
Dirk Scheepens, 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl

Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • 0478 700 575
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Jan Strijbos vertelt over natuurgebied

Lezing over
en wandeling in
Castenrayse Vennen

IVN De Maasdorpen organiseert maandag 7 november een
lezing over de Castenrayse Vennen. Op zondag 13 november
wordt deze lezing, die plaatsvindt in ‘t Zoemhukske in Horst
gevolgd door een wandeling in hetzelfde gebied.
Natuurreservaat De Castenrayse
Vennen is sinds ruilverkaveling Lollebeek in 1969 eigendom van Staatsbosbeheer.
In het verleden werd in het
gebied turf gestoken en turfslijk gebaggerd. Ook haalde
men er ‘schânse’ om de sopketel mee te stoken. Het gebied
kent enkele bijzondere planten, zoals de slangenwortel,
de wateraardbei en de koningsvaren. Bij de meesten blijft het
gebied echter in herinnering
als schaatswater. Honderden
schaatsliefhebbers uit de
gehele regio togen op winterse
dagen naar de ijsbanen.

Reconstructie
Bij de uitvoering van de ruilverkaveling werd de Lollebeek
gekanaliseerd en uitgediept,
waardoor de waterstand dramatisch zakte. Het gebied
begon langzaam maar zeker te
verlanden. In september 2021

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Expert Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr.
en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 06 november
2022 (12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 10 november 2022
bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

begon de reconstructie van de
Lollebeek, met als doel het verhogen van het waterpeil in de
vennen. Onderdeel van het project is ook het herstel van het
voormalige schaatsven.

Drassig
De lezing op 7 november wordt
verzorgd door Jan Strijbos,
begint om 20.00 uur en vindt
plaats in ’t Zoemhukske,
Kasteellaan 3 in Horst. De wandeling op 13 november begint
om 10.00 uur vanaf de Rietweg
in Castenray. De wandeling is
minder geschikt voor mensen
die niet goed ter been zijn vanwege obstakels, zoals omgevallen bomen. Bepaalde delen van
de route kunnen ook erg drassig zijn, zodat het dragen van
laarzen sterk aan te bevelen
is. De route voert onder meer
door een hoger gelegen schraal
grasland en langs de gereconstrueerde Lollebeek.

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman Productie
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
Een uitdagende baan met een moderne geautomatiseerde productielijn
welke is voorzien van de nieuwste technieken waar eigen initiatief en
ﬂexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt. Daar waar nodig kunnen
cursussen gevolgd worden. Een vast dienst verband hoort ook tot de
mogelijkheid. Het salaris (incl. ploegentoeslag) en de arbeidsvoorwaarden
zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie.
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo-opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken met de productielijn.
Tevens draag je zorg voor de productieregistratie aan de hand van
het digitale registratie systeem. Het aansturen van de productie
medewerkers ( totaal 3) behoort ook tot de taken. Werkzaamheden
vinden plaats in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail
naar marc@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 06 - 55 93 17 17.

Horizontaal 1. Rente 6. Niet bewoond 13. Badinrichting 19. Oude munt 21. Nachtvogel 22. Graszode 24. Kanjer
25. Getijde 27. Toonsoort 29. Helemaal niet 32. Technische Hogeschool 33. Zoogdier 35. Doopvader 36. Beroep
38. Pit 39. Getal 40. Slang 41. Drentse plaats 43. Werktuig 45. Drinkebroer 47. Voorzetsel 48. Smalle opening
49. Slingerplant 51. Vuurverschijnsel 53. Liefdesgod 54. Dierenverblijf 55. Veelkleurig 56. Kunstenaar 58. Kinderdoek
60. Arm holte 62. Klein kind 64. Frater 65. Om het genoemde 67. Muurholte 68. Kostuum 69. Eenheid van spanning
70. Dwarsmast 71. Humoristisch 72. Luchtsteen 73. Stoomschip 75. Insect 76. Keurig 78. Ogenblik
79. Zwarte lekkernij 81. Onmeetbaar getal 82. Gave 84. Strijdperk 86. Eens 89. Borstbeeld 91. Bedwelming
92. Breiachtig voedsel 93. Zeevis 95. Houtsoort 97. Sedert 99. Vaartuig 100. Schaakterm 101. Maatbepaling
103. Fijngemaakt eten 105. Groot glas bier 106. Bouwland 107. Aanmoediging 108. Landbouwproduct 109. Valies
111. Roeispaan 113. Werkschuw 114. Natuurkundige term 115. Plant 117. Hardloper 119. Militaire Politie
120. Aanspreektitel 121. Meertje 123. Bevel 124. Zoogdiertje 126. Brief 127. Zeer krachtig 128. Bezwijming.
Verticaal 1. Perfect 2. Tegenover 3. Bedorven 4. Op het genoemde 5. Trottoir 7. Brompot 8. Drinkfles 9. Oude maat
10. Voorzetsel 11. Deel van woning 12. Kantoorbediende 14. Voordat 15. Zachte veren 16. Kledingstuk 17. Bolgewas
18. Vis 20. Hijswerktuig 23. Verenigde Naties 26. Vaandel 28. Omlaag 30. Plus 31. Zoogdier 32. Feestartikel
34. Onbeschaafd 37. Verlichtingsmiddel 38. Bevestigingsmiddel 40. Balk 42. Vruchtbare plek 44. Oude munt
46. Tot en met 47. Speelgoed 48. Gezellige praat 50. Op geen enkele plaats 52. Koortswerend middel
54. Uitroep om aandacht 55. Huiduitslag 57. Oxydatie 59. Soort aardappel 61. Geraamte 62. Doorgang 63. Koolsoort
64. Houten vat 66. Klap 69. Oude lap 74. Indisch kledingstuk 75. Kennis 77. Tolpennetje 78. Gelaatskleur 80. Steek
81. Toneelverhoging 83. Uiachtige plant 84. Wilde haver 85. Antwoord betaald 87. Boom 88. Plaagziek 90. Vlug
92. Vader 94. Drietenige luiaard 96. Bijbelse figuur 98. Onderbroekje 99. Oud vrouwtje 100. Fijngestampt eten
101. Kleur 102. Mee-eetster 104. Keukengerei 107. Rendier 108. Noot 110. Boom 112. Zeer groot 115. Schatting
116. Op onze rekening 118. Mannelijk dier 120. Noot 122. Neon 123. Heilige 125. Laag water.
De oplossing van de puzzel in de Hallo van 27 oktober 2022 was:
‘In een gestrekt bedje komen.
En de winnaar is: Bert Schattevoet uit Meterik. Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon
t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door Gommans, De Echte Bakker in Horst!
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Praktijkmiddag in
’t Zoemhukske
De imkers van Horst houden zondag 6 november van 14.00 tot
16.00 uur hun laatste praktijkmiddag. Plaats van handeling is
’t Zoemhukske, het praktijkcentrum voor bijenteelt, gelegen aan
de Kasteellaan 3 in Horst.
Leden van de Imkervereniging
nemen honing mee uit eigen
imkerij of vanuit een vakantieadres, al dan niet in Nederland.
Andere leden bakken iets lekkers
met zelfgemaakte honing. Weer

Religie

anderen laten zien wat er zoal
gemaakt kan worden van bijenwas
of propolis. Kortom, een middag
van, voor en door leden, waarbij
andere belangstellenden ook welkom zijn.

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

Broekhuizen

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

Zondag 6 november
+ gravenzegening

11.00

Griendtsveen

Zondag 6 november
+ gravenzegening

Grubbenvorst

Zaterdag 5 november

Gravenzegening
Zondag 6 november

19.00

13.00

Horst

Zaterdag 5 november
Zondag 6 november
Maandag 7 november
Dinsdag 8 november
+ aanbidding
Woensdag 9 november
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november

Kronenberg

Zaterdag 5 november

Meerlo

09.30

18.00
11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

09.00
09.30

Melderslo

Zondag 6 november
- Lof + gravenzegening

Sevenum

Zondag 6 november
- Uitstellling Allerheiligste
Maandag 7 november
Dinsdag 8 november
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november

Swolgen

Zondag 6 november
- Lof + gravenzegening
Dinsdag 8 november

Tienray

De Schuilplaats

14.00

09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

09.30
13.30
19.00

kerkdienst

19.00

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

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts

Horst aan de Maas

Zondag 13 november
11:00 - 14:00 uur

Meld je aan via
yuverta.nl/hglhorst
of via de QR code

Voor leerlingen met havo in hun advies
Spoorweg 8, 5963 NJ, Horst

Yuverta mbo Horst

Tandartsenpost Eindhoven

Zondag 13 november
11:00 - 14:00 uur

040 311 19 15
Aalsterweg 108
5615 CJ Eindhoven
www.tandartsenposteindhoven.nl

Opleidingen: Bloem, Dier,
Land- en tuinbouw, Entree

Verloskundige zorg

Meld je aan via
yuverta.nl/vmbohorst
of via de QR code

Yuverta het groene lyceum Horst

Per 1 november worden alle
patiënten verwezen naar:

Meld je aan via
yuverta.nl/mbohorstspoorweg
of via de QR code

Spoorweg 8, 5963 NJ, Horst

Danure Verloskundigen

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

Alarmnummer
112

Geen spoed, wel politie?
10.00

Priesternoodnummer
06 55 40 80 23

Spoorweg 8, 5963 NJ, Horst

Brand, ongeval of misdrijf

Woensdag 9 november

zondag

(alleen na telefonische afspraak)

Venlo

Spoedgevallendienst

Donderdag 10 november
- Biddende moeders

Yuverta vmbo Horst

Huisartsenpost

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp
19.15

Yuverta - Open dagen
Zaterdag 12 november
11:00 - 14:00 uur

11.00

Hegelsom

Zondag 6 november
+ gravenzegening

Apotheek Maasdorpen

0900 88 44

Yuverta mbo Helmond
Zondag 13 november
11:00 - 14:00 uur
Opleidingen: Dier, Buitensport,
Voeding- en leefstijladviseur
Scheepsboulevard 1, 5705 KZ, Helmond

Meld je aan via
yuverta.nl/mbohelmond
of via de QR code
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Geplukt

Danny Danckaert Grubbenvorst
Al jaren is hij een fervent verzamelaar van keramieken items . Inmiddels staat de bovenverdieping er aardig vol mee, maar daar heeft Danny
geen moeite mee. Hij maakt het graag gezellig in zijn woning in Grubbenvorst, waar hij samen met zijn partner Huub woont. Deze week wordt
Danny Danckaert (51) uit Grubbenvorst geplukt.
Limburg

Danny werd geboren in ZeeuwsVlaanderen. “In de buurt van
Hulst, een vestingstadje”, geeft
hij aan. “Ik ben buitenaf opgegroeid, in de polder op een dijk.
Dat zorgde ervoor dat ik een
echt buitenkind was.” Ondanks
dat Danny geen broers of zussen
had, was het wel altijd druk in
huis. “Mijn oma woonde bij ons
in tot mijn 12e jaar”, legt hij uit.
“Daardoor kwam er ook altijd
veel familie over de vloer, dat
was erg gezellig.”

Vegetariër
Op zijn 18e verliet Danny het
ouderlijk nest om op kamers
te gaan in Eindhoven. Hier
ging hij bouwkunde studeren.
Tijdens zijn studie wist Danny
al een huurhuisje te vinden

in Eindhoven. “Dat was echt een
verademing ten opzichte van een
kleine studentenkamer”, lacht hij.
“Mijn kamer bevond zich ook nog
eens boven een slagerij, terwijl ik
zelf vegetariër was. Dat was ik al
vanaf het moment dat ik uit huis
ging. Ik wilde dit eigenlijk al op
heel jonge leeftijd, vanwege het
dierenleed dat ermee gepaard gaat,
maar moest thuis toch mee eten
met wat de pot schafte. Zodra ik
op mezelf ging wonen, nam ik de
beslissing om te stoppen met vlees
te eten.” Danny vindt het dan ook
belangrijk om zijn steentje bij te
dragen aan het milieu. “Vanaf mijn
12e ben ik al lid van onder meer de
Vogelbescherming en het Wereld
Natuur Fonds en inmiddels van nog
verschillende andere natuurbeschermfondsen.”

In 1996 studeerde hij af en in 1999
leerde Danny zijn huidige partner
Huub kennen via internet. “Ik wist
al vrij vroeg dat ik op mannen viel”,
geeft Danny aan. “In de studententijd was ik heimelijk verliefd op een
vriend, die gewoon hetero was. Dat
was voor mij best een lastige periode.
Op mijn 22e kwam ik er openlijk voor
uit dat ik op mannen viel en dat ging
eigenlijk heel erg fijn. De mensen om
me heen accepteerden het en toen ik
Huub ontmoette, voelde het alsof het
allemaal klopte.”
Huub had een huis in Broekhuizen,
maar zette deze te koop omdat het
stel een huis kocht in Eindhoven.
“Het huis in Broekhuizen wilde maar
niet verkocht worden, dus daardoor hebben we besloten ons huis in
Eindhoven ook te koop te zetten en
maar af te wachten welk huis eerder
verkocht zou worden.” Uiteindelijk
werd de Eindhovense woning binnen
één dag verkocht, waarop het stel in
2000 de verhuizing richting Limburg
inzette en haar intrek nam in de
woning in Broekhuizen.
Nadat Danny zijn studie afrondde,
vond hij niet meteen zijn droombaan
in Eindhoven. Toen hij eenmaal zijn
draai had gevonden in Broekhuizen,
kwam hij een vacature voor bouw- en
woningtoezicht tegen bij de toenmalige gemeente Sevenum. “Hier werd ik
direct aangenomen en daar heb ik tot
2006 met veel plezier gewerkt. Daarna
maakte ik de switch naar gemeente
Venray, waar ik nog altijd werk als vergunningverlener.”

Hobby’s
In 2003 verhuisde het stel naar
Grubbenvorst, waar het een nieuwbouwwoning kocht. “Ik vind het hier
heerlijk”, vertelt Danny. “We hebben
een superfijne tuin, waar ik graag in
bezig ben. Daarnaast ruim ik sinds vorig
jaar zwerfafval op rondom het dorp.”
Naast dat Danny gek is op tuinieren
en buiten zijn, heeft hij ook een grote

liefde voor de fotografie. “Dat is echt
mijn ding. Ik vind het fijn om met de
camera op pad te gaan. Voor corona
ging ik regelmatig in mijn eentje een
paar dagen weg om steden te bekijken en musea te bezoeken. Veel van
de foto’s die ik maak, zijn terug te vinden op Google Maps. Ik gok dat ik er
zo’n 380.000 op heb staan en die zijn
al meer dan 1,3 miljard keer bekeken.”
Een andere hobby van Danny is het
verzamelen van keramiek. De verzameling begon met enkele vaasjes
als herinnering aan mijn oma en is
met de jaren gegroeid. “Mijn collectie
bestaat nu uit meer dan 350 stuks. Het
staat er boven inmiddels helemaal vol
mee”, lacht hij.
Ook is Danny graag met zijn handen bezig en wordt de woning bij
iedere feestdag volledig omgetoverd
in toepasselijke sferen. “Maar ik haat
feestjes”, zegt hij lachend. “Ik vind
versieren heerlijk, maar ik ben geen
feestmens. Ik vind het gewoon leuk
om het gezellig te maken in huis en
daarmee bezig te zijn. Binnenkort
zet ik de kerstboom al op, daar kan
ik nu al naar uitkijken. We vinden het
ook leuk als andere mensen hiervan
genieten als ze voorbijlopen.”
Niet alleen kan Danny zich goed in
zijn eentje vermaken, hij trekt er ook
graag op uit met Huub. “We gaan
geregeld de grens over richting
Duitsland om samen concerten te
bezoeken”, vertelt Danny. “Vanuit
Grubbenvorst ben je zo in Keulen of
Oberhausen, dat is ideaal. Verder vinden we het leuk om samen stukken te
fietsen en lekker buiten te zijn.”
In Grubbenvorst voelt Danny zich
thuis, maar hoe de toekomst eruitziet,
dat weet hij nog niet. “Ik heb veel
moeite met mensen die alles plannen. Ik zie wel hoe het allemaal loopt,
of dit nu mijn carrière of privéleven
betreft. Zo sta ik in het leven en daardoor maak ik me ook niet te druk.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

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

€ 119,99

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

Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

T.k. gevraagd land en tuinbouw
machines a.o ploeg frees spitmachine
kipper mesttank bloter schudder
maaier.tractor enz tel 06 19 07 69 59

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

Coaching Ondersteuning bij
”uitdagende” veranderingen.
Info: www.coachingmayproosten.nl

Binnenkijken bij...

Column

De laatste
1.000 dagen
Geïnspireerd werd ik door een
blog van Machteld Huber, de
grondlegger van positieve
gezondheid. ‘De laatste
1.000 dagen. Hoe doe je dat
goed?’ Een prikkelende titel.
Het zette mij aan het denken.
Het roept bij mij vragen op
zoals: Wat geeft echt betekenis
aan mijn leven? Hoe wil ik later
gelukkig oud worden? Waar wil
ik wonen als ik hulpbehoevend
word? Allerlei zaken waar je
liever niet aan denkt. Je weet
tenslotte ook niet wanneer je
laatste 1.000 dagen ingaan.
Maar toch...
We worden steeds ouder.
De komende jaren verdubbelt het
aantal ouderen. Meer zorg, met
minder mantelzorgers. Een toenemend personeelstekort in de zorg.
Het is, nu al, niet meer vanzelfsprekend dat je passende huisvesting of
zorg krijgt. Ook al is dat hard nodig.
In mijn dagelijkse werk zie ik dat
mensen zo lang mogelijk in hun
(vaak niet aangepaste) huis blijven wonen en pas gaan nadenken
over een volgende stap wanneer
ze zorgbehoevend worden. Eerder
nadenken over je ‘laatste 1.000
dagen’ kan kwaliteit toevoegen
aan je leven. Het kan onzekerheid
over die laatste fase verminderen. Je bent beter voorbereid als er
onverhoeds zaken op je pad komen
die van invloed zijn op je gezondheid en welbevinden.
Afgelopen week bezocht ik samen
met Marcel en een paar goede
vrienden de theatervoorstelling
‘De zin van het leven’. Een mooie
voorstelling, met prachtige muziek
van Wishful Singing. Het nodigde
uit om samen een goed gesprek
te hebben over hetgeen belangrijk
is in ons leven. Hoe willen wij oud
worden? Wat is voor ons belangrijk?
Willen we gezellig, net als in onze
studententijd, met een paar goede
vrienden in een woongroep wonen?
En na een paar wijntjes: “Zullen we
onze PGB dan op één hoop gooien
voor een knappe ‘zorg au pair’?”
Wat zou ik graag vaker het gesprek
willen voeren over ‘de laatste
1.000 dagen’. Wat en wie geeft echt
betekenis aan mijn leven? Wat doet
mij goed en wat juist niet? Hoe zorg
ik ervoor dat ik zo lang mogelijk de
regie in handen kan houden? Mag ik
jou uitnodigen voor een gesprek?
Anja Damhuis

