Sinterklaas bij Parkhotel Horst
Zondag 27 november

Ontbi jt met Si nterklaas
van 8:30 uur tot 12:00 uur

Zondag 4 december

Si nterklaasbrunch
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van 11:00 uur tot 14:00 uur

Beide dagen ontvangen de kids een leuk CADEAUTJE van de SINT
SINT!
www.parkhotelhorst .nl | info@parkhotelhorst .nl | 077 397 6000

02 UIT Horst aan de
Maas: Floris Hermans

03 Natuur en water

krijgen hoofdrol op nieuw
schoolplein van De Schakel

07 Buurtbewoners

uiten zorgen over
bouwplannen Mikado

07 25.000 euro

subsidie voor museum
De Locht

11 Gemeentenieuws

Horst aan de Maas

Welkom Sinterklaasje
Sinterklaas en zijn pieten kwamen zondagmiddag 13 november aan bij het schoolplein van basisschool de Kroevert in Kronenberg. Zij werden verwelkomd door veel kinderen met
hun ouders. Na de optocht konden kinderen van groep 6 tot en met 8 meedoen met de traditionele pepernotenbingo. Verder werd er flink gedanst, konden de kinderen Sinterklaas
begroeten en werd er allerlei lekkers uitgedeeld door de pieten.
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Horst aan de Maas

Floris Hermans Koh Chang, Thailand
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
oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering
Floris Hermans (42) uit Broekhuizenvorst en inmiddels wonend in Koh Chang, Thailand.

Floris groeide op in
Broekhuizenvorst. Na een studie
gevolgd te hebben aan het grafisch
Lyceum in Eindhoven is hij in de
kraakwereld in Blerick en Nijmegen
beland. “Ik heb in veel kraakpanden
gewoond waardoor ik veel moest

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

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

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 Peel en 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.

verhuizen. Ik kwam op het idee om
een bus te kopen, die ik als huis kon
gebruiken en waar ik mee kon rondtrekken. Mijn vrouw Marieke heb ik
2003 ontmoet toen ik al een tijdje in
de bus in Nederland woonde. De bus
is de voedingsbodem geweest voor
mijn lust naar het reizen”, zegt Floris.
Ook zijn Marieke heeft een grote passie voor reizen en samen besloten
ze om een lange reis te maken door
Afrika. “We wilden samen een overlandreis maken in een bus. Ik heb
mijn bus verkocht en kocht vervolgens
een nieuwe bus, een Unimog. Dat is
een oud legervoertuig dat geschikt is
om over landwegen te rijden. Ik heb
wekenlang in de weekenden, voordat
we onze reis gingen maken, gesleuteld aan de bus en hem opgeknapt”,
zegt de Broekhuizenvorstenaar. In 2006
was het zover, de twee jaar durende
reis kon beginnen. Floris vertrok
samen met zijn vriendin met de bus
naar Afrika. “We zijn via Oost-Afrika
naar Zuid-Afrika gereden. We hebben
gewerkt in verschillende guesthouses
en lodges.
Vervolgens zijn we naar West-Afrika
gereden en vanuit daaruit richting
Noord-Afrika. De reis door West-Afrika

Veiliger op
de fiets
Het traject tussen station
Horst-Sevenum en America is
sinds afgelopen week een stukje
veiliger, nadat de Bikeway werd
geopend. Met de opening ging
een langgekoesterde wens van
het dorp America in vervulling,
dat met de opening van het
fietspad een veiligere fietsroute
richting het station heeft gekregen. In het dorp werd vooral de
spoorovergang bij de
Hoebertweg als onveilig ervaren. Wethouders Eric Beurskens
en Thijs Kuipers openden het
nieuwe fietspad fietsend op een
tandem.

was behoorlijk spannend. Je kruist
gevaarlijkere landen zoals Nigeria. Uit
veiligheid hebben we zo veel mogelijk proberen door te rijden en ons bij
andere reizigers te voegen zodat we
samen in kolonnes konden rijden”, zegt
Floris.

Volgende bestemming
Na twee jaar in Afrika te hebben rondgereisd, kwamen Floris en Marieke in
2008 weer terug in Nederland. “We
vroegen ons af: willen we in Nederland
settelen of willen we in Thailand iets
nieuws beginnen? We besloten uiteindelijk om er voor te gaan.” Zodoende is
emigreren naar Thailand een droom die
Floris samen met zijn partner Marieke
heeft verwezenlijkt.
De Unimog werd verkocht en ingeruild
voor een landcruiser die Floris volledig ombouwde. “We zijn open minded naar Azië vertrokken. We hebben
de landcruiser laten verschepen naar
Kuala Lumpur en vanuit daar zijn we
door het continent gaan rondreizen
met de vraag of we iets zouden vinden
waar we iets kunnen opbouwen. Mocht
dat niet lukken, dan was het plan B
om terug te rijden naar Nederland”,
zegt Floris. Na een rondreis van zeven

maanden kwamen ze een verblijf op
het spoor dat ook nog eens te koop
stond. Het begin van een eigen onderneming was geboren. De reis door
Afrika heeft Floris geïnspireerd om een
backpackersresort te beginnen. “In
Malawi in Afrika was er een camping
die werd gerund door een Engels stel.
We raakten bevriend met ze en hebben
twee maanden op de camping mogen
passen toen het stel ging trouwen in
Engeland. Eenmaal terug in Nederland
dachten we terug aan die plek. Zoiets
wilden we ook gaan beginnen in
Thailand.”

Het leven in Thailand
Floris woont samen met Marieke in
een dorpje genaamd Lonely Beach op
het eiland Koh Chang. Samen runnen
ze een backpackersresort. Floris vindt
het leukste aan zijn werkzaamheden
in Thailand dat geen dag hetzelfde is.
“Iedere dag is er weer iets anders te
doen. De plek waar we wonen is het
backpackerdorp van het eiland. In het
hoogseizoen is het hier altijd feest.
Voor nu, op mijn 42e, vind ik het nog
onwijs leuk. Ik kan me voorstellen dat
ik het op mijn 60e minder leuk vind,
maar we kijken niet ver vooruit. We

leven zoveel mogelijk in het moment
en dat kan met het leven hier”, zegt
Floris. Volgens Floris is Thailand een
land waar je vrij wordt gelaten in wat
je doet. “Je kan hier zonder vergunning een boomhut bouwen. De papieren moeten wel in orde zijn, maar er
zijn minder van die kleine regels die
Nederland wél heeft. Toch miste ik
de eerste jaren veel materiële dingen
en eten uit Nederland. Dat is nu wel
minder geworden, maar mijn familie
en vrienden blijf ik missen. Mijn zusje
is vorig jaar overleden aan de gevolgen van kanker. Je wil op zo’n moment
veel bij elkaar zijn, maar dat kan niet.
Op zo’n momenten word je geconfronteerd met de afstand. De reden dat we
uit Nederland vertrokken is niet omdat
we het daar niet leuk vonden. We wilden graag het avontuur opzoeken. We
proberen wel ieder jaar een bezoek te
brengen aan Nederland.
Floris omschrijft zichzelf als een dromer. “Ik kan wegdromen van landschappen.” Die landschappen zet de
42-jarige maar al te graag op de kiek.
“Fotografie is mijn grote passie. Ik heb
fotograferen altijd leuk gevonden. Ik
was er nooit professioneel mee bezig
totdat iemand drie jaar geleden tegen
mij zei dat ik meer op Instagram moest
posten. Zeer recentelijk heeft mijn
Instagrampagina een groot publiek
bereikt. Op mijn Instagram post ik
foto’s en daarnaast hou ik me ook
bezig met drones en video’s. Ik probeer
hier iedere dag rond te gaan om foto’s
te maken. Ondanks de vele bezigheden
kan het leven op een eiland isolerend
zijn. “We wonen op een super mooi
tropisch eiland alleen is er niet veel
hier. Hier hebben we bijvoorbeeld geen
bioscoop. Je leeft een beetje in een
bubbel. Het is een vakantie-eiland. Het
lijkt soms alsof je niet in de realiteit
leeft hier. Ondanks dat we niet te ver
in de toekomst willen kijken, zitten we
er aan te denken om over een paar jaar
voor de helft van de tijd op het eiland
in Koh Chang te wonen en de helft van
de tijd in de stad. We zitten relatief
gezien ook dichtbij Bangkok waar de
structuur van het dagelijkse werkritme
meer heerst.”

Tekst: Milou Peelen
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Natuur en water krijgen hoofdrol op nieuw
schoolplein van De Schakel
Basisschool De Schakel uit Broekhuizenvorst gaat aan de slag met het vernieuwen van het schoolplein naar
een GroenBlauwe speel- en leeromgeving. De GroenBlauwe Revolutie van het schoolplein betekent dat de
school het traditionele (betegelde) schoolplein omvormt naar een plein waarin natuur en water de hoofdrol
spelen. Hierdoor ontstaat er een leerzame en gezonde speelplaats voor kinderen en docenten.

gaan, werken we toe naar een duurzame en klimaatvriendelijke inrichting
van het hele schoolplein. Het wordt
uiteraard een plein waar kinderen
graag spelen en leren, maar we zorgen
vooral ook voor voldoende groen en
mogelijkheden om regenwater goed

op te slaan en af te voeren. Het hele
schoolplein gaat op de schop, het is
een echte revolutie.” Meer informatie
over het project is te vinden op
groenblauwerevolutieschoolpleinen.nl
Tekst: Floor Velthuizen

Even voorstellen

De komende maanden gaat Basisschool
De Schakel, onder begeleiding van een
coach en samen met de ouders, kinderen en docenten aan de slag met het
plan en ontwerp. “We hebben begin
dit schooljaar besloten deel te nemen
vanwege het feit dat het steeds warmer en droger wordt (dus ook op onze
speelplaats) en we dus meer schaduw,
groen en water willen”, geeft directeur
Ron Schreurs aan. “Het huidige schoolplein heeft veel stoeptegels, weinig
groen, weinig schaduw en geen water.
Hierdoor zijn er weinig opties voor educatie. Een vernieuwd schoolplein maakt
meer natuurlijk spel met uitdaging
mogelijk. We beogen met dit plan een
gezonde leefstijl, meer groen, biodiversiteit en klimaatadaptie.”

Familieschommel
De school had al langer het plan iets
te veranderen aan het schoolplein.
“We wilden samen met de kinderen
sowieso al de speelplaats aanpakken”, vertelt Schreurs. “De kinderen
wilden graag een familieschommel.
Onze kinderraad heeft vervolgens
verschillende acties opgezet om geld
in te zamelen, zoals een sponsorloop.
Met de acties is een paar duizend euro
bij elkaar gespaard.” Omdat de school
een openbare speelplaats heeft, werd
contact gezocht met gemeente Horst
aan de Maas voor een mogelijke subsidie. “Zo kwamen we eigenlijk bij de

GroenBlauwe Revolutie terecht, dat
meerdere doelen betreft dan slechts
een familieschommel realiseren. De
familieschommel was waar het mee
begon, maar inmiddels is het plan helemaal uitgebreid.”

Ontwerpfase
Het project zit momenteel in de ontwerpfase. “Op dit moment zijn we
bezig met een schetsontwerp”, geeft
Schreurs aan. Hierbij zijn de kinderen van De Schakel actief betrokken.
“Onze leerlingenraad heeft andere
schoolpleinen bezocht. Daar zijn foto’s
gemaakt, die vervolgens in alle groepen besproken zijn. Hieruit is een top
vijf ontstaan, die hele mooie ideeën
betreft. Zo willen we graag een voetbalarena creëren, waarbij de stoeptegels
uit de grond worden gehaald. Ook staat
er een hele grote boom op de speelplaats waarvan het niet zeker is of deze
het gaat redden, omdat hij ingekapseld
is tussen muurtjes en stoeptegels. We
gaan nu kijken of we deze kunnen redden, door meer groen te realiseren.”
Ook willen de leerlingen meer ‘groene’
verstopplaatsen op de speelplaats, door
middel van het plaatsen van hogere
begroeiing en paadjes waar kinderen
doorheen kunnen rennen. “Tot slot willen we meer schaduwplekken creëren”,
aldus Schreurs.
Op dit moment kijkt een ontwerper,
die gespecialiseerd is in speelplaatsen,

naar de ideeën en worden deze omgezet tot een eerste ontwerp. “Als dat
ontwerp klaar is, gaan we het met de
kinderen in de groepen bespreken”,
zegt Schreurs. “Daarna komt er een
meer definitief karakter aan. Dit leggen we dan voor aan de buurt, zodat
die mee kan denken en haar mening
kan geven. Omdat de school midden
in een woonwijk ligt, vinden we het
belangrijk dat de buurt ook achter het
plan staat.” Om het plan volledig tot
uitvoering te kunnen brengen, hoopt
Schreurs dat de benodigde subsidie begin volgend jaar wordt toegekend door de provincie, nadat er een
plan en begroting worden ingediend.
“We doen zelf ook een eigen investering, maar 70 procent moet van de
provincie en gemeente komen”, legt
hij uit. “Als we in de eerste ronde mee
kunnen en de subsidie toegekend krijgen, kunnen we in maart al beginnen
en dan zou alles rond de meivakantie klaar kunnen zijn. Dat zou geweldig zijn en die opening gaan we dan
natuurlijk groots vieren.”

Project

Kinderraadslid
Liena Verheijen
Als 12-jarige zit kinderraadslid Liena Verheijen in het eerste leerjaar op het Dendron College. De Kronenbergse, die eind deze maand
haar verjaardag viert, zet zich binnen de kinderraad in het bijzonder in voor het thema ‘activiteiten voor kinderen’. Zelf is ze in haar
vrije tijd ook behoorlijk actief, zo blijkt. “Mijn grootste hobby’s zijn
paardrijden en afspreken met mijn vriendinnen”, vertelt ze.
Dit schooljaar wil ze zich via de kinderraad inzetten voor écht
iedereen. “Daar bedoel ik jong én oud mee. Voor iedereen hoort er
een plek te zijn. Niemand hoort uit zijn of haar huis gezet te worden”, is ze helder over wat ze belangrijk vindt. Daar hoort een
stukje veiligheid ook bij, vindt Liena. Ook op de weg. “In Horst aan
de Maas zouden er meer en veiligere verkeersroutes moeten zijn”,
geeft ze aan. / Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie

De GroenBlauwe Revolutie
Schoolpleinen gaat verder dan het
planten van een boom of plaatsen
van een insectenhotel, geeft Ingrid
Langenhoff, programmamanager
van de GroenBlauwe Revolutie, aan.
“Als we met een school aan de slag

Geen HALLO-kalender in 2023
Dit najaar wordt er geen HALLO-weekkalender verspreid bij de 19.500 huishoudens in Horst aan de Maas.
Een gestegen kostenplaatje zorgt ervoor dat uitgever Kempen Media afziet van een nieuwe editie in 2023.
Met name de gestegen papierkosten
zijn reden om geen nieuwe kalender uit te brengen, zo geeft Eric van
Kempen, als directeur verbonden aan
Kempen Media, aan. “De kalender
werd gratis huis-aan-huis verspreid.
Helaas zorgen de gestegen tarieven
op dit moment voor een kostenplaatje
dat het laten drukken van de kalen-

der bemoeilijkt. Daarom hebben we
het lastige besluit genomen om af te
zien van een nieuwe editie in 2023.”
In de weekkalender vonden inwoners
van gemeente Horst aan de Maas
niet alleen aansprekende foto’s uit
de regio, maar was bovendien veel
schrijfruimte beschikbaar om afspraken te plannen. Het uitblijven van een

nieuwe versie in 2023, hoeft geen
definitief afscheid te betekenen, zo
geeft Eric aan. “We houden de mogelijkheden volgend jaar opnieuw tegen
het licht. Mocht de markt er tegen die
tijd anders uitzien, dan bezorgen we
de weekkalender van 2024 weer huisaan-huis zoals men in deze gemeente
inmiddels van ons gewend is.”

De hele maand
november -20%
op alle kunstkerstbomen
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De laatste etappe was lang en zwaar
De eindstreep is nu bereikt

Met zijn geliefden heel dichtbij heeft mijn schat, onze
pap het leven, waar hij zó aan was gehecht, losgelaten.
Wij nemen liefdevol afscheid van

Hans van den Munckhof
Horst, 1 januari 1967

Blerick, 13 november 2022

Liefste van José
Lieve pap en bonuspap van
Mike en Floortje
Nikki
Anouk
Roel
Emmy
Broer, schoonbroer en oom van
Lia en Jan †, kinderen
Wim
Correspondentieadres:
Nieuwborgstraat 47
5921 XN Blerick
Zaterdag 19 november bent u welkom bij de afscheidsdienst die om 10.30 uur in ’t Gasthoês, Gasthuisstraat 25
in Horst, wordt gehouden. Bij binnenkomst is er gelegenheid om schriftelijk te condoleren.
Vanwege beperkte parkeergelegenheid willen we u vragen
om, indien mogelijk, met de fiets of te voet te komen.
Aansluitend aan de dienst brengen we Hans naar zijn
laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats, gelegen
aan de Deken Creemersstraat 36 in Horst.

Piet Sanders en
Annie Sanders-Kusters
17 november 2022

Basisscholen
Horst aan de
Maas staan stil
bij armoede
Het thema armoede is maandag 17 oktober (Dag van de
Armoede) en woensdag
9 november (Nationaal
Schoolontbijt) bespreekbaar
gemaakt op de drie basisscholen in Horst. In samenwerking met de wijkcomités
in Horst-West werd een
schoolontbijt dan wel schoollunch georganiseerd.

Dankbaar voor de vele jaren, waarin wij van haar goedheid en
levenslust mochten genieten, hebben wij afscheid moeten
nemen van ôs lieve mam en oma

Zus Seuren - Pennaertz
Chrit Seuren †
Zij overleed in de mooie leeftijd van 92 jaar.
Lottum
Lottum

Thea en Hay, Mike
Roos en Jop
Familie Pennaertz
Familie Seuren

Grubbenvorst, 11 november 2022
Correspondentieadres:
Hombergerweg 7A, 5973 PE Lottum
Wij hebben als gezin afscheid genomen van mam op woensdag
16 november.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar afdeling De Driesprong
van La Providence voor de liefdevolle zorg en aandacht.

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
Last van een angst/ fobie/ trauma?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **

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

Tuincursus: ‘De Natuurlijke, Voedende
en Helende Tuin’. Start 17 februari 2023
in Arcen, 8 vrijdagen.
Meer info: www.hubertinahof.nl.

Atelier De Stal Sevenum
Zondagmiddag 20 nov 15.00 uur
muzikaal optreden van Zjér Bataille en
de Sjenge

De scholen zijn zich bewust van
de noodzaak om dit thema op te
pakken binnen hun brede maatschappelijke opdracht. Op deze
manier zorgen de scholen
samen met ouders en wijkbewoners voor gelijkere kansen
voor alle kinderen. Naar aanleiding van deze eerste gezamenlijke activiteit hebben scholen
ervoor gekozen om in de periode tussen de herfst- en kerstvakantie dit thema nog meer
betekenis te geven. Met het project ‘Omgaan met geld’ wordt
de betekenis van armoede op
verschillende manieren vorm en
inhoud gegeven.
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Van het Osse Kuipje tot Camp Nou: groundhopper
Gé haalde overal verhalen op
Een boek over voetbalcultuur, vol verhalen en anekdotes over de avonturen
die Gé Peeters samen met zijn familie en voetbalvrienden beleefde tijdens
bezoeken aan meer dan honderd verschillende stadions: dat is ‘De schoen
van Koeman’ in een notendop. Het boek van de leraar Nederlands aan het
Dendron College wordt vrijdagavond 18 november gepresenteerd in het
Horster Parkhotel.
Het zijn er liefst 93, de stadionbezoeken waarvan Gé de lezer in zijn boek
meeneemt op ontdekkingsreis, alsof ze
er zelf bij zijn geweest. Het lijstje met
bezochte voetbalarena’s van de groundhopper - in de voetbalwereld een term
die gebruikt wordt voor iemand die zo
veel mogelijk stadions bezoekt - gaat
inmiddels ruim over de honderd, maar
niet ieder tripje levert een smakelijke
anekdote op. “Nee, voor dit boek heb ik
een selectie gemaakt”, vertelt de schrijver. “Het gaat in de verhalen maar zelden over voetbal, maar des te vaker om
alle randzaken. Sterker nog, in sommige
verhalen wordt er niet eens een wedstrijd gespeeld, maar ging ik op bezoek
omdat ik toevallig in de buurt was.” Dat
‘toevallig’ mag best met een korreltje
zout worden genomen, zo blijkt. “Als we
met het gezin op vakantie gaan, dan ligt
er vaak wel een stadion in de buurt”,
biecht Gé met een glimlach op. Dat blijkt
ook wel uit de titel van zijn eerste boek:
‘De schoen van Koeman’. “Mijn zoon is,
net als zijn vader, voetbalgek. We waren

op vakantie in Barcelona met ons gezin,
dus een rondleiding bij Camp Nou (het
stadion van FC Barcelona, red.) mocht
niet ontbreken. In het bijbehorende
museum stond de schoen van Koeman,
waarmee hij Barcelona middels een
vlammend schot in 1992 de allereerste Europa Cup bezorgde, in een vitrine
te schitteren. De titel zegt iets over de
manier waarop ik voetbal beleef. Het
zijn vaak niet eens zozeer de wedstrijden, maar wél de herinneringen aan
randzaken die voortleven.”

Stadionlampen in Brentford
Dat de leraar Nederlands een liefhebber is, blijkt wel uit de plekken
die hij in zijn boek beschrijft. Gé pent
over avonturen in voetbalbolwerk
Londen, maar vertelt vervolgens net
zo smakelijk over een bezoek aan het
Osse Kuipje. En na een verhaal in het
Italiaanse Ferrara, bevindt de lezer
zich even later in het veel dichter bij
huis gelegen stadion van VVV-Venlo.
Gevraagd naar één van zijn mooiste

Even voorstellen

herinneringen, komt er bij Gé al gauw
een verhaal over het Engelse Brentford
FC opborrelen. “Het boek sluit ik af met
een bezoek aan Griffin Park, het stadion van ‘The Bees’, zoals Brentford FC
wordt genoemd. Het werd een ervaring die enorm veel indruk op me heeft
gemaakt. Eerder die dag waren we met
vijf man bij Arsenal geweest, waar we
een rondleiding hadden. Daar was alles
tot in perfectie geregeld. Heel geregisseerd allemaal. Terwijl de schemer over
Londen viel, vertrokken we naar een
ander deel van die stad, voor de wedstrijd van Brentford tegen Queens Park
Rangers. Eén van de vele Londense
derby’s. Het was somber weer. Koud en
guur. De metro zat stampvol. We vroegen ons eerlijk gezegd af waar we aan
begonnen waren. Toen we uitstapten,
zagen we in de verte de stadionlampen branden. Langzaam zwol de mensenmassa aan. Onderweg kochten we
een broodje, waarvan we later unaniem
zeiden dat het waarschijnlijk het smerigste was dat we ooit aten. In het stadion
was het ruim negentig minuten lang

genieten. Van de sfeer, maar ook van
het typische Engelse spel vol passie en
strijd op de grasmat. Pompen of verzuipen leek het devies. Het had kortweg
alle ingrediënten voor een ervaring die
in mijn geheugen gegrift staat”, vertelt
Gé enthousiast.
Het zijn memoires zoals die in Brentford,
die het boek van Gé ook voor lezers
die niet van voetbal houden, interessant maken. De korte verhalen gaan
over lichtmasten, de lokale keuken, de
teammanager die vol passie over zijn
club vertelt en de verknochte supporter
met wie hij toevalligerwijs aan de praat
raakt. Persoonlijke avonturen die gebundeld zijn in ruim driehonderd pagina’s
rauwe voetbalcultuur. “Of het altijd een
droom was om mijn ervaringen te delen
in een boek? Nee, eigenlijk niet”, biecht
de schrijver op. “Twee jaar geleden ontstond het plan toevalligerwijs. Ik besefte
me dat ik tijdens de bezoeken aan stadions vrijwel altijd met een mooi verhaal
thuiskwam.” Het zijn niet alleen wedstrijden op clubniveau die in ‘De schoen
van Koeman’, worden beschreven, maar

ook voor Oranje is er een rol weggelegd.
“Eén van de eerste wedstrijden die ik
bezocht, was Nederland - België (5-0),
in 1976. Ook die herinnering vormt een
eigen hoofdstuk, net als de groepswedstrijden van het EK in 1988 waar ik bij
was.” Nog net voor er in Qatar wordt
afgetrapt voor een nieuwe eindronde
waarop het Nederlands elftal net zo
hoopt te schitteren als in ‘88, wordt het
boek van Peeters vrijdag 18 november gepresenteerd in een zaal van het
Horster Parkhotel. Geïnteresseerden
zijn, mits ze zich vooraf aanmelden via
deschoenvankoeman@gmail.com, van
harte welkom. Het schrijversdebuut van
Gé is op meerdere manieren te bemachtigen. Onder andere door hem te mailen
op voornoemd adres. En een vervolg?
“Wie weet. Ik heb niet echt een bucketlist, maar er zijn zelfs in Nederland
nog voldoende stadions waar ik niet
geweest ben. Laat staan in de rest van
Europa.”

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Kinderraadslid
Btoul Alsalkhadi
Grubbenvorst mag trots zijn op Btoul Alsalkhadi, die dit jaar als één
van de afgevaardigden uit het Plaggenhouwersdorp in de kinderraad
zetelt. Btoul zit in groep 8 van basisschool De Samensprong en bereidt
zich voor op een overstap naar de middelbare school. “Dat wordt
waarschijnlijk het Valuas College in Venlo”, laat de 12-jarige weten.
Ze maakt zich in de kinderraad onder andere hard voor onderwerpen
binnen het thema ‘activiteiten voor kinderen’. “Daarbij hoop ik dat
kinderen die minder te besteden hebben ook de mogelijkheid krijgen
om leuke dingen te doen”, vertelt ze. Btoul, die in haar vrije tijd graag
tennist, buiten is en met vriendinnen afspreekt, is duidelijk over de
doelgroep voor wie ze zich extra in wil zetten. “Kinderen die wat
minder vrienden om zich heen hebben wil ik graag steunen. En ook het
milieu vind ik erg belangrijk.” / Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie

Boëme Wullem Pedje
Meterik is een nieuwe verbindingsroute rijker. Onlangs openden wethouder Eric Beurskens en Frans
Janssen van de dorpsraad een nieuwe recreatieve verbinding tussen Meterik en Horst: het ‘Boëme Wullem
Pedje’. Het pad en de nieuwe brug refereren aan Willem Boom. Hij werd geboren in 1785 en had een boerderij in het betreffende gebied. Ook latere bewoners van de plek, met andere achternamen, kregen de bijnaam ‘Boëme’. De nieuwe verbinding van en naar Horst loopt langs de Kraboeksebeek.
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As mooders bloome waore,
Ziede geej degene die ik plukke zuj...

Degenen die ik liefheb verlaat ik
om degenen die ik liefhad terug te zien
Na een kort ziekbed hebben wij in dankbaarheid voor alle goedheid,
die zij ons heeft gegeven, afscheid moeten nemen van onze lieve
mama, oma en overgrootmoeder

Mientje Vullinghs - van Enckevort
24 mei 1933

Sevenum

9 november 2022

Jacques Vullinghs †
Peterculter,

Pieter en Gillian
Georgia en Bob
Tessa en Blair
Hannah en Calum

(Schotland)

Kronenberg,

Toine en Petra
Dirk en Pleun
Melanie en Rochdi, Dina
Margot en Patrick
Thijs
Huub en Sandra
Loek
John

Kronenberg,

Jac en Lizette
Maud en Jannes
Jesper

Correspondentieadres:
Renkensstraat 22
5975 NK Kronenberg
De plechtige uitvaartdienst wordt op vrijdag 18 november om 10.30 uur
gehouden in de H. Theresiakerk in Kronenberg. Aansluitend leggen we
mama op het kerkhof te ruste bij papa.
In plaats van bloemen zouden wij een vrijwillige donatie, bestemd voor
Stichting Vrienden van Sevenheym, op prijs stellen. Hiervoor staan bij
de schriftelijke condoleance collectebussen opgesteld.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle medewerkers en
vrijwilligers van verzorgingshuis Sevenheym, die mama in de laatste
jaren van haar leven met zoveel zorg en aandacht hebben omringd.

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

Laot meej nog ma efkes in
de zon zitte
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

Tiny Thielen - van Helden

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

Lottum, 26 maart 1934

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Horst, 14 november 2022

Om 10.00 uur verdween jij samen met de zon achter de wolken.

Jac Thielen † 05-10-2022
ôs mam, schoonmoeder en oma van

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Broekhuizenvorst

Petra en Bert

Lottum

Erna en Jos
Bart
Sjoerd en Eefje

Venlo

Chantal en Twan
Novi
Raf

Correspondentieadres:
De Lom de Berghlaan 53
5973 NK Lottum
Wij nemen in besloten kring afscheid op maandag 21 november.

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Veel dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van Hof
te Berkel, afdeling 2, voor alle zorg en aandacht die zij aan
ôs mam hebben gegeven.

Verdreetig, ma vol bewóndering en hiël dankbaar vur alle moëie
jaore same, hebben weej thoês in eur vertroewde umgaeving,
afscheid motte neme ván os leeve mam en trotse oma

Diny Peelen - Geurts
vrouw ván

Toën Peelen †
Ze is 72 jaor gewaore.
Hegelsom

Kim en Bas
Sill, Jip

America

Rick en José
Saar, Guus

Hegelsom

Tom en Kristel
Familie Geurts
Familie Peelen

Hegelsom, 10 november 2022
Hombergstraat 18
5963 AJ Hegelsom
Weej nuëdige jullie oêt um same met os afscheid te neme ván
os mam op dónderdág 17 november um 10.30 oor in de kaerk
ván d’n Haegelsum. Aansloêtend begeleide we eur nao eur
látste rustpláts beej ozze pap op ut kaerkhof.
Weej willen iederiën bedânke deen op welke manier daan ok
klaor haet gestaon vur os mam.
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Vrees voor parkeerproblematiek

Buurtbewoners uiten zorgen over huidige
bouwplannen zorgcentrum Mikado
Het nieuw te bouwen zorgcentrum Mikado in Horster wijk De Risselt baart de buurt zorgen. Dat bleek dinsdagavond 15 november tijdens de raadsvergadering, waar verschillende buurtbewoners lieten blijken dat ze
de nodige vraagtekens zetten bij de plannen die nu op tafel liggen.
Drie insprekers, afkomstig uit de buurt
rondom het nieuw te bouwen zorgcomplex, lieten afzonderlijk van elkaar
weten hun bedenkingen te hebben
bij de huidige bouwplannen. Het is
de bedoeling dat er 102 cliënten met
een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking, verdeeld over twee gebouwen, een nieuw thuis krijgen in het
zorgcentrum. Dat is dan ook niet het
gegeven waardoor de schoen wringt,
onderstreepten de insprekers. “Wij
gunnen iedereen in deze gemeente
een fijne plek om te wonen”, benadrukte één van hen. “Maar er moet
niet enkel naar de toekomstige, maar
ook naar de huidige bewoners van de
wijk worden gekeken.”

Parkeren
De plannen passen volgens de
bezorgde buurtbewoners niet binnen
het straatbeeld en daarnaast maken
ze zich zorgen over de te verwachten
verkeersproblematiek. “Er staan nu al
overal in de wijk auto’s geparkeerd.
Zelfs op grasveldjes. In de plannen
heeft Dichterbij het over de realisatie
van 62 parkeerplekken voor medewerkers en bezoekers, maar in die
berekening nemen ze bestaande parkeerplekken mee. Het gaat om slechts
35 nieuwe parkeerplaatsen. Dat wordt
een probleem in de praktijk”, liet
één van de insprekers optekenen.
Daarnaast vinden de bewoners dat
de gebouwen door hun afmetingen
niet in het straatbeeld passen. Hoewel
op hun verzoek eerder de uitstraling
middels voorgenomen aanpassin-

(lage)rugpijn?
Janssen Sportmassage Horst
Bel of app mij: 06 46 21 61 39
Atelier De Stal kerstworkshops vanaf
3 december. info www.atelier-destal.nl
Hobbyiste verkoopt haar aparte
mooie Kerkstrukken. Westerholtstraat
67 Horst tel: 398 44 92
Gezocht poetshulp bij gezin Meterik
3 of 4 uur per twee weken, dag/tijd in
overleg Tel. 06 10 74 65 33

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30 optidee.
nl/peggy-wismans fb: Opti-Duur
Aardappelen te koop vers van de boer!
Verkoop dmv zelfbediening.
Bosstraat 63, Hegelsom
Trap bekleden met tapijt,
bel: 06 16 37 45 14 we komen naar u
thuis met stalen.Woningstoffeerderij
vd Broek

gen aan onder andere de gevels werd
verbeterd, zitten ze met de hoogte
van het gebouw nog in hun maag.
“Dichterbij praat over een aanwinst
voor de wijk, maar het is letterlijk
een muur die wordt gevormd tussen
het Mikadogebouw en de rest van de
wijk. Een gebouw van deze omvang
hoort naar mijn mening niet thuis in
een woonwijk”, deelde één van de
insprekers zijn ongenoegen tijdens de
raadsvergadering.

Communicatie
Een bewoonster van de
Blitterswijckstraat, die op persoonlijke titel de gemeenteraad toesprak,
hekelde de gebrekkige communicatie
rondom het project. “We zijn op zoek
naar de dialoog, maar vinden deze
niet altijd. In het voortraject werd er
vrij goed gecommuniceerd door de
betrokken partijen richting de buurt,
maar daarna werd het stiller. In eerste
instantie zou er kleinschalig worden
gebouwd. We waren dan ook in de veronderstelling dat we die intentie terug
zouden zien op de tekeningen, maar de
huidige plannen komen niet overeen
met hetgeen toen werd gecommuniceerd”, uitte zij haar zorgen. “Er wordt
maximaal ingespeeld op de woonwensen van toekomstige bewoners, maar
hoe kun je de huidige bewoners óók
mee laten denken?”, vroeg ze zich af.

Alternatieven
Alternatieve plannen die door de buurt
werden aangedragen, werden eerder
al van tafel geveegd. Ze zouden finan-

cieel niet haalbaar zijn. Onderbouwing
van dat argument ontbrak. “Is het duidelijk om wat voor bedragen het gaat
bij het niet haalbaar verklaren van de
voorgestelde alternatieven”, vroeg
Thijs Lenssen (Perspectief) zich af. In
een reactie liet wethouder Roy Bouten
weten dat het verschil evident is. “Het
is niet aan de gemeente om namens
Dichterbij bedragen te noemen, maar
het gaat om meerdere miljoenen. We
hebben nadrukkelijk gevraagd om
alternatieven te laten toetsen, ook
financieel.” Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 november is
de gemeenteraad voornemens het
bestemmingsplan van Mikado vast
te stellen. “Daarbij gaat het enkel om
een besluit over het bestemmingsplan”, verduidelijkte wethouder Eric
Beurskens. “En dus niet over de bouwplannen. De buurt mag bijvoorbeeld
nog meepraten over de indeling van
de buitenruimte.”
Tekst: Jelle van Hees

25.000 euro
subsidie voor
museum De
Locht
Openluchtmuseum De Locht
krijgt 25.000 euro van
gemeente Horst aan de Maas
om een nieuwe lift aan te
schaffen. De huidige lift, die
toegang geeft naar de wisselcollectie in één van de bijgebouwen, kan niet meer
onderhouden worden.
Door middel van de subsidie
blijft de wisselcollectie op
zolder toegankelijk voor
iedereen.
Onderdelen van de bestaande
lift zijn niet meer verkrijgbaar en
dus kan deze niet gerepareerd
worden. De nieuwe lift moet er
voor zorgen dat iedereen die dat
nodig heeft veilig naar boven en
beneden kan. Mensen die slecht
ter been zijn kunnen zich bij de
huidige lift niet goed vasthouden.
Tijdens de coronapandemie heeft
De Locht coronasteun ontvangen van de gemeente, maar dat
was onder de voorwaarde dat er
ook uit de eigen reserves geput
werd. Nu de eigen middelen
opgedroogd zijn, maar er wel een
nieuwe lift moet komen, is de
gemeente gevraagd voor ondersteuning. Het museum geeft
daarnaast aan geraakt te worden
door de stijgende energieprijzen.
Omdat het voortbestaan van het
museum aan de orde is, besloot
de gemeente het te ondersteunen. De Locht gaat verder zelf aan
de slag met crowdfunding.
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Geplukt

Anja Hoeijmakers Horst
Al op jonge leeftijd had muziek
een prominente rol in het
leven van Anja en ook nu nog
vormt het de rode draad.
Ze groeide op in een muzikaal
gezin, zingt al vanaf haar 18e
in verschillende bands en
opende op 55-jarige leeftijd
nog haar eigen muziekcafé.
Deze week wordt Anja
Hoeijmakers (59) uit Horst
geplukt.
Anja is een echt Hôrster megje,
vertelt ze lachend. Haar hele
leven woont ze al in het dorp,
waar ze de liefde voor muziek
met de paplepel ingegoten kreeg.
“Mijn vader had voor elk moment
een geschikt instrument”, blikt
Anja terug. “In de zomer waren
dit de accordeon en de gitaar,
die dan ook overal mee naartoe gingen. In de winter was het
voornamelijk de piano.” De piano
was ook Anja’s eerste instrument.
Ze begon op haar 8e en is nog
altijd blij dat ze vroeger gestimuleerd is om muziek te maken.
“Ik heb er heel veel aan gehad.
Daardoor ben ik in bandjes gekomen en ben ik begonnen met
zingen”, vertelt Anja. Dat zingen
was nog even een dingetje in het
begin. “Dat durfde ik echt pas op
mijn 18e”, lacht ze. “Op die leeftijd speelde ik op het keyboard
in een popbandje en werd ik in
café De Beurs gevraagd om een
nummer te zingen.” Anja deed al
langer de backing vocals, maar
werd door de jongens uit haar
band gevraagd om één nummer
als leadzangeres op te pakken

voor de afwisseling. “Dat was ‘Beast
of Burden’ en dit is echt mijn lijflied
geworden. Zo ben ik begonnen als
zangeres.”

Reünie
Nadat het bandje, waar Anja bij zat,
uit elkaar ging, kwam ze terecht
bij 10Dance, waar ze tien jaar lang

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

zangeres en toetsenist was. “Dat is
nu dertig jaar geleden”, geeft ze
aan. “Na tien jaar hield onze band
op met bestaan, maar op zaterdag
26 november komen we weer bij
elkaar voor een reünieoptreden.”
10Dance bestaat al twintig jaar niet
meer, maar dat betekent niet dat
Anja in die tijd stil heeft gezeten. Zo
maakt ze haar hele leven al carnavalsmuziek. “Ik zit ook nog steeds in
de band Take9, maar ben nu alleen
nog zangeres”, vertelt ze. “De piano
staat inmiddels in mijn café.”

Anja van de Smid
Het café waar Anja op doelt, is het
muziekcafé Anja van de Smid, dat
Anja vier jaar geleden opende met
haar man Ger, waar ze al 35 jaar
mee getrouwd is. “Ger heb ik leren
kennen tijdens carnaval”, vertelt ze.
Samen kregen ze twee zonen, die
inmiddels 25 en 22 jaar oud zijn. Tot
vier jaar geleden had het stel samen
een komkommerkwekerij, maar toen
Ger gezondheidsklachten kreeg,
besloten Anja en Ger het bedrijf te

BEKRO Horst

www.bekro.nl

WERKZAAMHEDEN

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Belangrijk dat
dit stukje cultuur
bewaard wordt

Installatietechniek

GRUBBENVORST RONDOM
BURGEMEESTER VAN KEMPENSTRAAT

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

verkopen. “Ik was toen 55, dus we
zouden ongeveer tien jaar moeten
overbruggen tot het pensioen. Ik
wilde sowieso iets met muziek doen
en toen ik zag dat het pand waar we
nu inzitten te koop stond, besloten
we in het diepe te springen en het
te kopen. Ger zei tegen me: ‘Jij hebt
altijd achter mij gestaan, dus is het
nu mijn beurt.’ Dat was heel fijn, we
vullen elkaar nu perfect aan.” Ik zou
het werk als gastvrouw doen en
Ger regelt de rest.” Anja wilde een
soort huiskameridee creëren, waarbij mensen die muziek willen maken
een podium krijgen. Het idee voor
de naam ‘Anja van de Smid’ is afgeleid van Anja’s vader. “Mijn vader
noemden ze Jan van de Smid, omdat
we een smederij hadden thuis. Zo
ben ik op de naam gekomen. Alle
instrumenten van mijn vader, zoals
de accordeon en de piano, staan in
het café. Daar wordt nog steeds op
gespeeld.”

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Donderdag, vrijdag en zondag is het
café geopend voor iedereen en op
zaterdag wordt het regelmatig afgehuurd voor een feestje of een optreden. Niet alleen Anja en Ger zijn er
dan te vinden, ook hun kinderen
komen regelmatig helpen. “Met mijn
zoon maak ik ook muziek”, glundert Anja. “Soms pakken we spontaan de gitaar en zingen we iets,
daar wordt altijd heel enthousiast op
gereageerd. Als we er met z’n allen
zijn, voelt dat voor mij echt als een

cadeautje. Als ik aan de tap sta en
zie dat iedereen het leuk heeft en
geniet, dan kan ik ook echt genieten.” Sinds een tijdje wordt Anja
ondersteund door Marij van Rens
van voormalig muziekcafé De Buun,
als het druk is. “De Buun en Anja
van de Smid zijn eigenlijk twee hele
verschillende cafés, maar ergens
ook weer hetzelfde. Marij is 63 en
samen met haar echtgenoot Mart,
die helaas overleden is, stond ze
zelf ook altijd achter de bar. Ze vindt
het heel leuk om hier te helpen en
is ook echt een muziekmens. Ik ben
heel blij met haar hulp.”

Cultuur
Naast muziek is Anja ook gek op
carnaval. Muziekcafé Anja van de
Smid werd dan ook vier jaar geleden
geopend op de Elfde van de Elfde.
“Het is geen feestcafé, hoor”, zegt
ze. “We moesten een datum kiezen
voor de opening en omdat carnaval
belangrijk is voor ons, was dit alsnog
toepasselijk. Het café staat helemaal vol met dialectwoorden, onder
andere op de in- en uitgang, de wc’s
en bij de kapstok. Ik organiseer ook
dialectavonden daar, want ik vind
het belangrijk dat dit stukje cultuur
bewaard wordt.”
Ondanks de drukte en de tijd die
Anja steekt in het café, heeft ze er
geen moeite mee om in de zomer
drie weken dicht te gaan. “Het sociale leven is ook belangrijk”, geeft
ze aan. “Doordat ik bijna elk weekend werk, mis ik geregeld een verjaardag. Daarom is het goed om de
zaterdag af en toe dicht te gaan.
Als ik vakantie heb, geniet ik lekker in de tuin. Puzzelboekje erbij,
muziek aan: zo kom ik echt tot rust.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Door gestegen kosten wordt onze decembermaand
soberder
Nu Sinterklaas weer in het land is, komt pakjesavond steeds dichterbij. December is een gezellige, maar ook dure maand voor veel gezinnen.
Kinderen krijgen cadeautjes met pakjesavond, maar misschien liggen deze ook nog wel onder de kerstboom. Dit is niet voor iedereen mogelijk.
De toenemende inflatie zorgt ervoor dat veel consumenten deze feestdagen minder te besteden hebben.
Het grootste deel van de samenleving kreeg te
maken met gestegen prijzen van onder andere
levensonderhoud en energie. Daarnaast is er de
zekerheid dat Nederlanders vanaf 2013 meer gaan
betalen voor hun basis zorgverzekering. Dit zorgt
ervoor dat mensen minder te besteden hebben.

Door in de feestmaand december minder geld uit te
geven, kan dit een beetje gecompenseerd worden.
Ondanks de prijsstijgingen is niet iedereen van plan
te besparen op sinterklaascadeaus. Mensen kunnen
namelijk ook op andere zaken bezuinigen.
Een avondje minder op stap of etentje overslaan,

zorgt er ook voor dat er wat geld overblijft om toch
cadeautjes te kopen. Het is toch een traditie waar
kinderen mee worden grootgebracht.
Door de gestegen kosten wordt onze decembermaand soberder. Wat vindt u?

Bespreking poll week 46

Ik drink gewoon alcohol in het bijzijn van mijn kinderen
Vorige week ging de landelijke alcohol-actieweek van start met als thema ‘zien drinken doet drinken’. Het initiatief van Alliantie Alcoholbeleid
Nederland (AAN) richt zich met name op ouders met opgroeiende kinderen. Ze wijzen op het belang van bewustwording en stellen dat alcoholgebruik in het bijzijn van jongeren niet verstandig is. Is dat pure betutteling of hebben ze wellicht een punt?
Theo Maas heeft hierover een duidelijke mening.
“Als je aan aanstaande ouders vraagt wat ze
het belangrijkste vinden voor hun nog ongeboren kind is veruit het meest gegeven antwoord:
‘maakt niet uit, als het maar gezond is.’ En op de
vraag: ‘wat heb je daar voor over’, is vaak het
antwoord: ‘alles!’ Na de geboorte ben je het als
ouder zelf die de mogelijkheid heeft om aan dat

‘alles’ invulling te geven. Alcohol, zeker voor kinderen en jongeren onder de 23 geeft bewezen schade
aan de ontwikkeling van hun hersenen. Kinderen, al
van baby af aan, kijken naar hun ouders en omgeving hoe het moet in het leven, wat de gewoontes
zijn. Zien drinken, doet drinken. Als je ‘alles’ over
hebt voor de grootste wens voor je kind die je had
voor de geboorte, moet het laten staan van alcohol,

zeker in hun bijzijn, toch eigenlijk een kleinigheid
zijn. Als jou dat niet lukt, moet je toch eens goed
nadenken over je eigen alcohol gebruik. Want blijkbaar is jouw verslaving al zover, dat je heel direct de
gezondheid van je kind niet serieus neemt en onbelangrijker vindt dan jouw eigen alcoholbehoefte.”

Ingezonden brief

Dringende oproep
Het is 27 oktober 2022, zoals iedere avond heeft onze hond weer erg veel zin om een rondje te wandelen. We zijn nog geen 200 meter van huis
en we hoorde al de eerste knal van een rotje/vuurwerk. Ik kon onze hond nog net vastgrijpen om hem aan de riem te doen.
We vervolgden onze wandeling. Voor
onze hond was de lol er al behoorlijk
af, hij had dan ook geen oog meer
voor de omgeving of andere dingen
die hij anders erg interessant vindt.
Terwijl hij de staart omlaag en een
bange blik had, probeerde ik verder
te lopen. Weer een paar knallen. We

zijn toen maar de kortste weg naar
huis gelopen. Thuis aangekomen
kroop hij onder de tafel, daar was
het tenminste veilig.
Ik schrijf dit verhaal, omdat het nog
bijna ruim twee maanden duurt
voordat het oud en nieuw is en als
het hetzelfde gaat als vorig jaar, dan

gaat het nog tot half januari door.
Het worden lange maanden voor
heel veel huisdieren. Wij nodigen
degenen die dit doen (of ken je
iemand die nu al vuurwerk afsteekt)
uit om een keer te proberen met een
hond te wandelen als er vuurwerk
afgestoken word. Begrijp mij niet

verkeerd; wij gunnen echt ieder zijn
plezier met oud en nieuw, maar niet
in oktober al.
Alvast bedankt namens heel veel
huisdieren.
Mia Hegger
Oude Peeldijk, Meterik

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.

TUIN
MACHINE
SH W
18, 19 & 20 november in Lottum
Markt 14, 5973 NR Lottum. Tel: 077-4632341

Komt u ook?
vr 09:00 tot 21:00 uur
Za-zo 10:00 tot 17:00 uur
Wij presenteren en demonstreren
een groot aanbod van machines voor
onderhoud van tuin, gazon, groen en
terrein. Ontdek ook ons programma
elektrische machines en accu
tuingereedschap.

Streekemoties

Column

Schitterende
haren, geniale
emancipatie
Regelmatig duiken er nog berichten op in de internationale media
over de vrouwen in Iran die
protesteren tegen discriminatie.
Aanleiding is het tragische
overlijden van een jonge vrouw
nadat ze door de religieuze
politie was gearresteerd, omdat
ze haar hoofdoek niet volgens de
voorschriften droeg, en haar
haren niet genoeg bedekt zouden
zijn. Het Iraanse protest leidde
tot solidariteitsprotesten over de
hele wereld.
Vrouwen uit de 21e eeuw protesteerden zonder hoofdoek. Ze lieten hun
schitterende haren over de schouders vallen en knipten er, als symbolische opstand, enkele lokken vanaf.
Deze verontwaardigde vrouwen
oogsten veel sympathie: “Het is nu
werkelijk genoeg! De middeleeuwen zijn voorbij.” Het haarprotest is
een geniale oproep tot emancipatie.
Kon dat niet duizend jaar geleden al
gebeuren?
Niet veel mensen kennen het
hoofddoek-af-en-haren-los-protest
van Hildegard von Bingen. Het klinkt
als verzonnen, maar het is toch echt
gebeurd. Hildegard von Bingen was
een Duits meisje van adel dat op
1 november 1112, pas 14 jaar oud,
toetrad tot de vrouwenvleugel van
het Benedictijnen monnikenklooster. Door haar bijzondere artistieke
en mystieke talenten groeide zij uit
tot een moedige en eigenzinnige
abdis. In plaats van op de brandstapel - in die tijd een reëel gevaar voor
mystieke vrouwen - kwam zij op een
podium van invloed. In het benedictijnenklooster heersten zeer strenge
regels, zoals de belangrijke regel
dat de haren van nonnen volledig
bedekt moesten zijn. Hildegard was
voor een vrijere interpretatie en ging
tegen de wil van de dominante abt
in. Op feestdagen liepen haar zingende nonnen door de kloostergangen met op hun schitterende lange
haren een fonkelend kroontje. Dat
noem ik nog eens geniale emancipatie! De zelfverzekerde abdis zorgde
voor een woedende abt. Hildegard
trok op eigen initiatief uit en stichtte
een eigen vrouwenklooster dat zeer
beroemd werd. Op 10 mei 2012 werd
Hildegard door paus Benedictus XVI
heilig verklaard en kreeg officieel de
eervolle titel van kerklerares.
Theo Kerstjens
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15-vragen aan

Fee Manders Horst
er altijd een leuke en leerzame les
van. Daarnaast is zij heel hyperactief en sarcastisch, maar dat vind ik
wel grappig. We mogen de hele les
lachen en met elkaar praten, want ze
kan zelf ook niet stil zijn.

Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Op school ben ik te vroeg, bij hockey ben ik altijd precies op tijd en
bij vrienden kom ik altijd te laat. Dat
is niet heel handig, maar gelukkig
weten de meeste vrienden dit wel en
vinden ze het ook niet heel erg.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is Jong
Nederland, dat is een vereniging voor
jeugd- en jongerenwerk. Ik heb daar
een hele aardige leiding. Ook heb ik
daar veel vrienden.

Wat is je droombaan?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Fee Manders
12 jaar
SOOOOL 10-14
Horst

Heb je een verborgen talent?
Dat weet ik niet. Ik vind het leuk om te
dansen, maar ik weet niet of ik dat ook
kan. Ik dans meestal met vrienden of
tijdens carnaval, maar ook weleens in
mijn kamer of tijdens het maken van
mijn huiswerk, als ik ben afgeleid.

Wat ligt er onder jouw bed?
Heel veel, maar ook echt veel sokken. Ik trek ze uit als ik ga slapen
en in de loop van de week vallen ze
onder mijn bed. Soms liggen er ook
t-shirts. Afgelopen week vond ik nog
een Jong Nederland-pet. Ik ben echt
heel slecht in opruimen. Ik kan dat
gewoon niet en stel het altijd te lang
uit. Na twee weken is het dan echt
een puinhoop.

Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben echt verslaafd aan bellen of
afspreken met vrienden. Ik vind dat
zo leuk en gezellig. Mijn vrienden en
ik gaan dan vaak naar het dorp of
chillen bij iemand thuis. Laatst was ik
nog met twee vriendinnen een middagje naar Toverland geweest. Het
was echt heel leuk. We konden overal
gewoon doorlopen, want er stond
nergens een rij.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Ik vind biologie het leukste vak,
omdat ik dat een makkelijk vak
vind en ik hou ook van de natuur.
Mijn stomste vak is wiskunde. Ik snap
niet echt wat je daar leert, maar de
docent is wel heel aardig.

Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete leraar is die van biologie. Zij is heel grappig en maakt

Mijn droombaan is om in het
vrouwenelftal van hockey te spelen.
Dat lijkt me heel vet. Het is ook een
eer om daarin te mogen spelen. Je
speelt dan ook internationaal en dan
kom je op de televisie. Het lijkt me
gewoon een topbaan.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Hockey. Ik hockey al bijna 6,5 jaar. Ik
vind het een leuke sport, omdat je
lekker veel kan rennen. Scoren vind ik
ook wel leuk. Ik sta altijd linksachter
en dat vind ik ook een leuke positie.
Ik kan daar heel hard de ballen naar
voren spelen en ik sta ook vast in de
strafcorner.

Dag of nacht?
Dag, want dan kan ik lekker met
vrienden iets leuks doen. De meeste
dingen die ik leuk vind om te doen
zijn ook overdag. Dat zijn bijvoorbeeld hockeyen en naar Jong
Nederland gaan. Naar school gaan
is ook overdag, maar dat vind ik iets
minder leuk. Ik kan daar namelijk
niet echt stil zitten. Ik ga dan liever
sporten.

Hoe heb je je beste vrienden ontmoet?
De meeste vriendinnen heb ik op
school ontmoet, maar ik heb er
ook een paar door hockey en Jong
Nederland leren kennen. Sommigen
ken ik echt al bijna mijn hele leven. Ik
heb met één vriendin bijna tien jaar in
dezelfde straat gewoond. Nu zit ik ook
nog met haar in de klas, dat is echt
heel gezellig. Daardoor hebben we
ook een betere band gekregen.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je eigenlijk
wel alles tegen elkaar kan vertellen
en dat je niet liegt. Ik kan echt niet
tegen liegen. Het is ook belangrijk om
vaak af te spreken en goed contact te
houden.

Hond of kat?
Hond. Ik vind dat echt hele lieve en
aardige beestjes. Zelf heb ik ook een
hond. Het is een teckel genaamd
Timmie. Hij lijkt heel schattig,
maar kan ook heel ondeugend zijn.
Timmie blaft naar iedereen die hij
tegenkomt. Dat doet hij voor aandacht. Hij wil dan geaaid worden.
Timmie bijt mij ook wel vaak, maar
dat doet hij omdat hij wil spelen en
niet omdat hij dan boos is.

Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een hond, want dan kan ik lekker
veel rennen. Ik vind rennen echt leuk,
omdat ik daar mijn energie goed in
kwijt kan. Ik hou er ook van om naar
het bos te gaan en als hond ga je dat
best vaak. Tenminste, ik ga vaak met
mijn hond naar het bos.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou wel een ‘scare actor’ willen zijn
bij Toverland Halloween. Het lijkt me
zo grappig om mensen te laten schrikken en dat ze het op een rennen zet
als je achter ze aanrent.

Tekst: Maartje Swinkels

LAST VAN
HOUTWORM?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL

Hoi

Column

Monarchie
Het was Pieter Jelles Troelstra
die als één van de eerste politici
kritiek uitte op de invloed en
zogenaamde macht van het
koningshuis. In die tijd had
koningin Wilhelmina een achterban van de Nederlandse
monarchisten die groter was
dan alle andere politieke stromingen. De revolutie, die plaats
had moeten vinden onder
Troelstra, werd daardoor geen
succes.
Nu, 104 jaar later, is de aanhang
van het koningshuis gedaald naar
51 procent van alle inwoners in
Nederland. Het sprookje dat 207
jaar geleden begon, omdat we
in dit land niemand hadden die
de draad kon oppakken na de val
van Napoleon, lijkt nu langzaam
definitief tot een einde te komen.
Daarbij strijkt het huis elk jaar
60 miljoen euro op, omdat Willem
I zich na de benoeming als soeverein vorst zonodig moest kronen tot koning van de Verenigde
Nederlanden om zo als een dictator te werk te gaan. Het blijven
mensen die geboren worden zoals
jij en ik. Het verschil is alleen dat
zij zonder enige reden titels krijgen
die ze voor de rest van hun leven
bij zich dragen. Het gedateerde
sprookje is het lachertje van de
democratische moderniteit geworden. We lopen al jaren vooruit op
andere staten die een voorbeeld
kunnen nemen aan ons politiek
stelsel en de vrijheid die het meebrengt. Maar het eeuwige vasthouden aan een familie waarvan maar
één man goed is geweest voor dit
land, blijft in wezen een achterlijk
concept. Verschillende grote landen om ons heen beseften al jaren
geleden tijdens de revoluties, ook
binnen Europa, dat een monarchie
geen enkel draagvlak meer heeft
in een moderne democratie of
republiek. Toch zie je in Nederland
maar weer eens dat we moeilijk
om kunnen gaan met het veranderen van oude gewoontes en
tradities naar de moderne realiteit
waarin de monarchie een ouderwets concept is. Laten we hopen
dat méér dan 50 procent hierin tot
een besef komt en de monarchie
verloren centen vindt. Maar ja, de
koning is onschendbaar. Bij elk
bezoek aan olijflanden is Mark
Rutte verantwoordelijk. Die man
kan ook niks meer goed doen.

Tim
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Contact en
openingstijden

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

Tijdelijke lokale locaties
voor prikken zonder afspraak

Moet u iets regelen aan de balie?

Openingstijden gemeentewerf

Maak dan eerst een afspraak.

Maandag t/m vrijdag

Binnenkort openen er weer tijdelijke locaties voor het halen van een herhaalprik tegen het

Dat kan via de website of bel ons op

Ochtend: 7.30-12.00 uur

coronavirus.

nummer 077 477 9777.

Middag: 12.30-16.00 uur
Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen

Isolerend glas, dak-, spouwmuur-, vloer- en bodemisolatie

Neem deel aan onze inkoopactie en bespaar energie

• 25 en 28 november, 9 en 12 december,

bij de tijdelijke en vaste locaties voor een vac-

Horst, ’t Gasthoês, Gasthuisstraat 25.

cinatie of meer uitleg. Daarnaast wijzigen de

• 26 en 27 november, 10 en 11 december,

openingsdagen van de vaste vaccinatielocatie
in Venlo.

Venray, Keizersveld, Keizersveld 25.
• 29 en 30 november, 13 en 14 december,
Venlo, VieCuri, Tegelseweg 210.

Tijdelijke locaties
Om verzekerd te zijn van een herhaalprik,
kan er altijd een afspraak gemaakt worden via

Wilt u uw woning isoleren? En is uw woning voor 1992 gebouwd? Dan is onze inkoopactie voor

0800 - 7070.

woningisolatie voor u als inwoner van Horst aan de Maas extra interessant. Voor een goede

De volgende locaties zijn de komende tijd van

prijskwaliteitverhouding kunt u met deze actie tegen een scherpe prijs uw huis beter isoleren.

9.00 - 16.00 uur geopend:

Kijk voor meer informatie op:

Een goed geïsoleerde woning zorgt ervoor dat de warmte in huis blijft en zorgt voor een lagere

• 21 en 22 november, 5 en 6 december:

www.ggdlimburgnoord.nl/voor-inwoners/

energierekening. Deze actie richt zich op isolerend glas, dak-, spouwmuur-, vloer- en bodemiso-

Venray, VieCuri, Merseloseweg 130.

coronavirus/coronavaccinatie

latie. U kunt tot 15 januari 2023 gebruik maken van deze inkoopactie.

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.
Laat u 23 en 24 november informeren tijdens

Direct aan de slag met isoleren

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

de online informatieavond

Wilt u niet wachten op de informatieavond?

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

Op woensdag 23 november en donderdag

Dan kunt u zich ook al direct inschrijven voor de

algemene telefoonnummer van de gemeente 077 477 9777.

24 november organiseren wij samen met het

inkoopactie. Een isolatiebedrijf komt dan vrijblij-

Duurzaam Bouwloket van 19.30 tot 20.30 uur

vend bij u thuis en bekijkt hoe uw woning beter

een informatieavond. Hier kunt u zich laten

geïsoleerd kan worden. Deze afspraak is gratis.

America

Lottum

informeren over woningisolatie, de nieuwe

Daarna krijgt u een offerte en kunt u besluiten

• Zwarte Plakweg 48a (ontwerp besluit

• Grubbenvorsterweg 26a (containerveld/

inkoopactie, subsidies en ﬁnanciering. Ook

om mee te doen. Vervolgens gaat het bedrijf bij

heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen via

u aan de slag om de maatregel(en) uit te voeren.

• Pastoor Jeukenstraat 27 (aanwezigheid

men, maar heeft u wel interesse? Schrijf u dan

Doet u mee?

Broekhuizenvorst

toch in. Na aﬂoop ontvangt u een terugkijklink:

www.horstaandemaas.nl/inkoopactie

• Swolgenseweg 6 ( pré-mantelzorgwoning)

Meerlo

www.horstaandemaas.nl/inkoopactie

#WijGaanGroen

Grubbenvorst

• de Cocq van Haeftenstraat 46 (actualisatie/

gebruiksvergunning)
kansspelautomaat)

een livechat. Kunt u deze avonden niet deelne-

• De Comert ong. (GBV00 C 2796)
• Orionpoort 3 (uitbreiden bedrijfsgebouw)
Horst

22 november 2022

• Waterstraat 22 (verbouwen berg-(hobby)

Raadsvergadering

ruimte tot pré-mantelzorgwoning)
• Naaldhoutweg ongenummerd
(HOR01 - K 10) (verlengen beslistermijn)

bijbehorende voorzieningen)
• Hoogheide 4 (verlengen beslistermijn)
• Houthuizerweg 16a (plaatsen pre-mantelzorgwoning)

veranderen omgevingsvergunning)
Melderslo
• Nieuwenhofweg 5 (verbouwen woning/ge bruik bijgebouw voor recreatieve doeleinden)
Meterik
• Schadeijkerweg 37 (verwijderen HAS-B kast)
Sevenum

Op dinsdag 22 november komt de gemeenteraad bij elkaar voor een besluitvormende raads-

• Nijverheidstraat 11 (starten bedrijf)

• Zeesweg 7 (realiseren B&B/4 appartementen)

vergadering.

• Expeditiestraat 5/Stationsstraat 80 (starten

• Merwijckstraat 54 (carport)

aannemersbedrijf)

Swolgen

Raadsavond

Meer informatie

• Witveldweg 72a (verlengen beslistermijn)

• Bertus Aafjesstraat 27 (bouwen woning)

Tijdens de raadsavond komen o.a. aan

De openbare vergadering is in de raadzaal van

• Wittebrugweg (evenement)

• Legert 19 (aanleg vijver)

de orde bestemmingsplan Mikado en het

het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

• Strandbad Kasteelse Bossen (evenement)

Tienray

integriteitsprotocol.

U kunt de vergadering ook live volgen via hor-

• Kerkstraat / St. Lambertusplein

• Bernadettelaan 12 (oprichten 11 woningen)

Kijk voor een volledige agenda op

staandemaas.nl/raad en de facebookpagina

horstaandemaas.nl/raad.

van de gemeenteraad (RaadHadM).

(standplaats)

Horst aan de Maas
Mandaatbesluit aanlijn- en muilkorfgebod

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst / gemeente@horstaandemaas.nl / 077 477 9777
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D66-GroenLinks

Een gezond Horst aan de Maas vereist een alerte duidelijke raad
Een gezonde leefomgeving en de natuur Horst aan de Maas versterken:
voor D66-GroenLinks zijn het speerpunten. De omgevingswet biedt
kansen om als raad en inwoners te sturen op de leefomgeving. Hier zitten
ook risico’s aan. Als de raad niet duidelijk van te voren aangeeft wat ze
waar wil, dan krijgen initiatiefnemers meer ruimte om hier zelf een
invulling aan te geven. Om toch te kunnen sturen, hebben we daarom in
Horst aan de Maas een werkgroep opgericht met leden van elke fractie.
Allereerst kunnen we in de omgevingsvisie onze doelen op gebied
van gezondheid formuleren. Het
omgevingsplan is de uitgelezen plek

VVD Horst aan de Maas

om deze doelen te concretiseren en
invloed uit te oefenen. Met omgevingswaarden kunnen we gebieden op de kaart aanwijzen waar we

Enkele ideeën waren: meer schaduwplekken in speeltuinen, leuke prullenbakken zodat iedereen beter opruimt.
Activiteiten organiseren voor kinderen
met armoede, juist in deze tijd. Blote
voeten paden aanleggen in bossen,

duidelijke bewegwijzering naar sportclubs zodat navigatie op je telefoon
niet nodig is. Een pumptrackbaan in
combinatie met skatepark. De sfeer in
de raadszaal is gemoedelijk en gezellig, onder het genot van een glaasje

ranja en donuts zijn ze actief bezig.
Ze zijn serieus, grappig, luisteren goed
naar elkaar, maken samen ideeën
nog beter. De sfeer bij de ‘volwassen’
raadsvergaderingen voelt toch heel
anders, zo zonder ranja en donuts.
De open manier van een gesprek voeren zonder vooroordeel is iets dat heel
natuurlijk is voor kinderen, maar wat
lastiger voor volwassenen. In de kinderraad worden keuzes gemaakt om
een beperkt aantal hoofdthema’s te

agenderen: activiteiten voor kinderen,
gezondheid, groen/milieu, verkeer en
afval. Met deze thema’s gaat de kinderraad de komende tijd aan de slag.
Zo zou ook de gemeenteraad ambitie en lef moeten tonen om keuzes te
maken. Ik wil mij blijven inzetten voor
de ‘ranja en donuts houding’ tijdens
gemeenteraadsvergaderingen en daarmee een beter Horst aan de Maas.

Eveline Baas

Yvonne Douven

Iedereen moet mee kunnen doen

Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we samen met meerdere
partijen het college opgeroepen een meerjarig programmaplan aan de
raad voor te leggen waarmee versterking en preventie van de sociale
basis op een ambitieuze, maar ook concrete en praktische manier,
breed wordt aangepakt. We willen een gemeente zijn waarin iedereen
gelijke kansen krijgt om mee te doen.
De verantwoordelijkheid voor jeugdwet en WMO is in 2015 bij de gemeenten komen te liggen. Het aantal
kinderen dat gespecialiseerde jeugdzorg ontvangt is de afgelopen jaren
zorgelijk is toegenomen en er zijn

CDA Horst aan de Maas

straks aan deze plannen voldoet en
de inspraak is niet super, dan maakt
dat niets uit voor de vergunning.
Een klager zal een juridische procedure moeten aangaan. Vooruitzien
is regeren, daarom willen we nu al
input ophalen in dorpen. Laten we
samen concrete doelen formuleren,
dan is Horst aan de Maas in 2030 de
gezondste gemeente.

Gebrek aan ranja en donuts

Iedereen herkent het vast, dat je met een grote glimlach wegloopt na een
goed gesprek en nog eens denkt hoe fijn het was en hoeveel energie het je
geeft. Precies zo voelde ik me na de tweede vergadering van de kinderraad. Deze 23 kinderraadsleden hadden 35 ideeën verzameld om samen
Horst aan de Maas nog beter te maken.

PvdA Horst aan de Maas

uitstoot willen begrenzen. Hierbij
kunnen we als raad ook afspraken
maken over inspraak. Ook moeten we nadenken welke thema’s zo
urgent zijn dat de raad advies moet
uitbrengen als een plan niet voldoet
aan een doel.
Omdat alles staat met de visie en
het omgevingsplan, is het belangrijk
om inwoners in een vroeg stadium
mee te laten denken over hun leefomgeving. Als een initiatiefnemer

geen aanwijzingen dat deze trend,
zonder wijziging van beleid, verandert.
Door de toegenomen zorgbehoefte, in
combinatie met de personele krapte,
zijn in de zorg te lange wachtlijsten
ontstaan en dreigt de zorg onbereik-

baar en onbetaalbaar te worden. De
gemeente heeft wel ambities geformuleerd rondom preventie van zorg,
maar deze hebben slechts in beperkte
mate geleid tot vermindering van dure
specialistische zorg. Er zijn mogelijkheden om preventief laagdrempelige
ondersteuning aan te bieden voor jong
en oud, ter voorkoming van dure zorg.
We hebben een versterking van de
sociale basisvoorzieningen nodig om
de transformatie in de zorg te realiseren en op termijn de zorg beschikbaar

te houden voor iedereen die dat nodig
heeft, en dat daarbij de kosten voor de
baten gaan. We vragen het college een
meerjarig programmaplan aan de raad
voor te leggen, waarmee naast de
zorg ook energiearmoede breed wordt
aangepakt. Niet alleen voor inwoners,
maar ook voor ondernemers, stichtingen en verenigingen. We willen
tenslotte dat iedereen gelijke kansen
krijgt en mee kan doen.

Wat ik wel jammer vond is dat het
rapport Remkes zo opgehemeld
werd. Ja, de regering krijgt een veeg
uit de pan, maar vervolgens kan
iedereen er het zijne uithalen en
mis ik nog steeds het perspectief
voor de agrarische sector. Iets wat ik
ook gemist heb bij een presentatie
over de gebiedsvisie waarin verwezen wordt naar landelijk beleid.
Terwijl ik vind dat we wel degelijk
zelf keuzes moeten maken die ook
voor toekomst en duidelijkheid voor

de agrarische sector kan zorgen. We
moeten hierbij kiezen voor een stap
vooruit in plaats van achteruit. Ik
heb hiervoor bij onze vertegenwoordigers in het landelijk bestuur aandacht gevraagd. Ik hoop dat dat snel
opgepakt gaat worden, zodat ook in
onze organisatie straks bewust keuzes kunnen worden gemaakt voor
natuurinclusieve landbouw met toekomstperspectief.

Jan Wijnen

Inclusief of juist exclusief?

Veel politieke partijen pretenderen een inclusieve boodschap te vertellen. Of het nu gaat over arbeidsmigranten, vluchtelingen of één van
de andere problemen waarmee we op dit moment mee worstelen.
Echter, als je er goed over nadenkt, is het juist een exclusieve boodschap. Ze benaderen de problemen van één kant en houden geen
rekening met het gehele plaatje.
Eén van de inspiraties die ik heb
opgedaan tijdens het afgelopen CDA
congres is: we moeten de problemen
samen oplossen en dan kom je altijd
ergens in het midden uit en niet
aan de flanken waar op dit moment

Perspectief Horst aan de Maas

het hardst geroepen wordt. Om met
Wopke’s woorden te spreken: “Wat
mij betreft is het klaar met de vrijblijvendheid van het ik-tijdperk. Wij kiezen een andere richting. Wij kiezen
voor wij.”

Sjaak Jenniskens

Schone lucht in onze gemeente

De afgelopen week was de ‘Week van het Klimaat’. Door klimaatverandering komt onze manier van leven, zoals we gewend zijn, steeds
verder onder druk te staan, zoals je bijvoorbeeld ziet bij de energiecrisis maar ook bij de stikstofcrisis. Daar waar nodig moeten we mensen
helpen de crisis door te komen. Maar we zullen het klimaat meer
aandacht moeten gaan geven, willen we een leefbare toekomst behouden voor onze kinderen en kleinkinderen.
Ook wij als gemeente Horst aan de
Maas kunnen het verschil maken,
zelfs in een klein postzegelland als
Nederland. Ook lokaal kunnen we
er voor zorgen dat de hoeveelheid

ammoniak en stikstofoxide in de
lucht vermindert. Hierdoor kan de
natuur eindelijk herstellen en ontstaat er een mooiere en diverse leefomgeving.

Het is belangrijk dat we geen activiteiten toevoegen in onze gemeente
die voor een verhoging van de hoeveelheid CO2 zorgt. In dat kader is
een biomassacentrale bijvoorbeeld
een slecht idee, en kunnen we beter
inzetten op windmolens en zonneparken in onze gemeente. Laten we
ook geothermie verder vormgeven en
boeren helpen bij hun overgang naar
een soort bedrijf, met minder overlast
voor de omgeving en toch een goede
boterham verdienend.

Maar ook door bijvoorbeeld meer
te gaan fietsen en ons gebruik van
auto’s en vliegen te verminderen,
helpen we zelf ook mee aan een
schonere lucht. De gemeente kan ons
hierbij helpen door meer aandacht te
gaan hebben voor fietspaden en voor
goede OV-verbindingen. Laten we
geen geitenpaadjes kiezen en excuses verzinnen, maar actief aan de slag
gaan voor een betere toekomst.
Thijs Lenssen

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Vijf treffers voor Jeroen
Verkennis bij Wittenhorst
Wittenhorst veegde zondag in eigen huis de vloer aan met
Schaesberg. De gasten werden na een memorabele wedstrijd met
een 7-0 terug naar Zuid-Limburg gestuurd.

Caspers Corner

Column

De gevaarlijke
landen
De dagen worden korter, de
kerstverlichting prijkt in de
straten en de pepernoten zijn
niet meer weg te denken uit de
winkels. Dat kan maar één ding
betekenen: het wereldkampioenschap voetbal staat weer voor
de deur! Huh? Ja, echt! De hoogste tijd om de gevaarlijkste
landen op een rijtje te zetten.
Gaat één van hen er met de titel
vandoor, of wordt het een
‘underdog’ deze keer?
Laten we beginnen met gastheer
Qatar. Een eindtoernooi in eigen
huis is prachtig, het nationale team
wordt gesteund door duizenden
fans op de tribune, maar dat
brengt dan ook extra druk met zich
mee. Of nou ja, eigen huis?
Nationale team? Laat me dat even
herschrijven: een eindtoernooi op
eigen bodem, in een huis
gebouwd door als slaven behandelde Nepalese gastarbeiders is
prachtig, het geïmporteerde
nationale team wordt gesteund
door tientallen oliesjeiks en
duizenden gekochte fans op de
tribune, maar dat brengt dan ook
weer extra druk met zich mee.
Mochten we Qatar en daarmee de
poulefase overleven, dan is het
oppassen voor Iran. Het immer
gevaarlijke Aziatische land staat
ook dit jaar weer hoog op de
mensenrechtenschendingsranglijst. Zeker onze oranjevoetballers,
die enige vorm van respect tegenover vrouwen hoog in het vaandel
hebben staan, gaan een zware
wedstrijd tegemoet. Als we zelfs
deze horde overwinnen, moeten
we nog altijd uitkijken voor
Saoedi-Arabië. De oliestaat schuwt
de fysieke duels niet, maar als we
tussen de lijfstraffen en executies
door kunnen blijven voetballen,
dan moet ook dit gevaarlijke land
te verslaan zijn. Rusland is er niet
bij deze keer. Gelukkig maar, want
de Russen houden er een gevaarlijke frontline op na. Door de lucht,
over de grond: als je niet oppast,
word je volledig overlopen en
laten ze niks van je heel. Rusland.
Verbannen van deelname. Zelfs de
FIFA is iets menselijks niet vreemd.
Alhoewel, alles heeft een prijs,
toch? Zelfs normen, waarden en
mensenrechten. Laten we hopen
dat deze editie een ‘underdog’ zal
zegevieren.
Casper

Wittenhorst begon aan de wedstrijd
in dezelfde opstelling als een week
eerder tegen Limburgia. In de beginfase verkende Schaesberg de zaak
met enkele aanvallen. Dit was van
korte duur. De Horstenaren vonden
al gauw hun draai. In de 6e minuut
werd de score geopend met een
fraai doelpunt van Jeroen Verkennis:
1-0. Schaesberg kreeg geen gelegenheid zich te herstellen. Enkele minuten later moest doelman Huijnen
voor de tweede keer de bal uit het
net halen. Een poeier van wederom
Jeroen Verkennis betekende de 2-0.
Wittenhorst bleef doordenderen en
gaf de tegenstander geen enkele
gelegenheid iets terug te doen.
Een hattrick voor Jeroen Verkennis

verscheen in de 25e minuut op het
scorebord (3-0). Een gezamenlijke
bijdrage van de gehele ploeg leidde
ertoe dat Mats van Biljouw en Joost
van Rensch voor de riante 5-0 ruststand konden zorgen.
Het heilige vuur verdween volledig in de tweede helft. Richting het
einde ontvlamde de wedstrijd pas
weer. Wittenhorst zette onder leiding van Jeroen Verkennis nogmaals
aan. Het was de spits die met speels
gemak nog tweemaal scoorde en de
eindstand op 7-0 bepaalde. Volgend
weekend kan koploper Wittenhorst
de eerste periodetitel binnenhalen.
Tekst: Piet Nabben
/ RKsv Wittenhorst

VC Olsredlem wint
streekderby tegen VC Athos
Voor de dames van VC Olsredlem stond zaterdag 12 november de
streekderby tegen Athos D1 uit Sevenum op het programma.
De Melderslose dames zegevierden met 3-1 tegen deze directe concurrent, waardoor ze bovenin blijven meedraaien in de 1e klasse.
Met een uitgedund team begon
Olsredlem zwak aan de wedstrijd
waardoor het meteen tegen een
6-0 achterstand aankeek. Nadat
de ruggen waren gerecht, werd de
eerste set uiteindelijk toch nog met
25-21 binnengesleept. Ook in de
tweede set bleef Olsredlem vechten voor de punten. Slordigheden
in het spel maakten het spannend, maar toch werd ook deze

set gewonnen. De slordigheden
herhaalden zich in de derde set.
Er werden veel persoonlijke fouten
gemaakt en Olsredlem kwam niet
aan het eigen spel toe. Deze set
werd dan ook dik verloren.
Toch bleven de dames strijdlustig.
Mede door dit harde werken werd
de vierde set met 25-20 gewonnen.
Tekst: VC Olsredlem

Hovoc speelt verdienstelijke
wedstrijd tegen nummer twee
Hovoc Heren 1 moest het zaterdag 12 november in Maastricht
opnemen tegen de nummer twee op de ranglijst, Umoya/Jokers VC.
De Horstenaren speelden een verdienstelijke wedstrijd die met 3-2
verloren ging.
In de eerste set kwamen de Jokers
op een voorsprong van drie punten. Dit bleef zo tot 14-11, waarna
de set kantelde. Na een uitstekende
serviceserie van Mike Gooren, met
liefst tien servicebeurten en meerdere aces, greep Hovoc de leiding.
Die stond het vervolgens niet meer
af: 20-25.
In set twee kwam de basisopstelling van de Jokers in het veld om de
schade te herstellen. In het begin
kwam Hovoc op een achterstand
van zes punten. Weer werd een
goede servicereeks neergezet, ditmaal door invaller Tom Weijs. Hovoc
trok de stand gelijk maar uiteindelijk ontbrak de aanvalskracht om het
de Jokers moeilijk te maken, waardoor de set verloren ging met 25-17.
Vroeg in de derde set werd er weer
machtig geserveerd door Mike
Gooren. Hovoc kwam op een 1-7
voorsprong en wist de sterkste aan-

valler van de Jokers af te stoppen
met een goed block. Hovoc pakte
de derde set met 20-25. Nu er een
1-2 voorsprong was behaald in sets,
werd duidelijk dat er wel degelijk
winst te halen was tegen de nummer twee. Maar in de vierde set
kwam Hovoc snel op achterstand.
Coach Pim Janssen had zijn twee
time-outs al halverwege de set
gebruikt. Vanuit een flinke achterstand van 17-5 werd nog knap
teruggevochten, maar de set ging
verloren met 25-21.
Set vijf was een kopie van set vier.
Een achterstand van 13-5 zorgde
ervoor dat de winst al snel uit zicht
was. Toch lieten de Horster mannen
de kopjes niet hangen en werd vol
overtuiging voor elke bal gegaan.
Het mocht niet baten: de set ging
met 15-8 verloren.
Tekst: Hovoc

Lorie Kuenen dressuurkampioen NHPS
Met haar paard Sinem heeft Lorie Kuenen tijdens de NHPS dressuurcompetitie (klasse M2) een mooie prestatie neergezet. Ze wist de landelijke
competitie, die wordt gehouden van februari tot november, winnend af te
sluiten. De NHPS dressuurcompetitie wordt gehouden voor zuiver
gefokte Haflingers. Sinem, van oorsprong een Oostenrijks gefokte
Haflinger, voldoet aan dat profiel. Door de winst in de NHPS dressuurcompetitie bestaat er een kans dat Lorie en Sinem worden geselecteerd
om namens Nederland uit te komen op het Europees Kampioenschap
NHPS, dat in 2024 wordt georganiseerd in Italië. Eerst wordt getracht de
titel in de volgende klasse (Z) te verdedigen. / Beeld: Wil Smeets

Set Up DS1 wint twee keer op rij
met 4-0
Het eerste damesteam van Set Up won twee weekenden op rij met 4-0.
Zaterdag 5 november moest Livoc Liessel er in eigen huis met deze
cijfers aan geloven. Afgelopen weekend was het tweede team van VC
Olympia het slachtoffer van de Meerlose dadendrang.
In Liessel won Set Up de eerste set
met duidelijke cijfers: 16-25. De tweede
set verliep aanzienlijk moeizamer.
Dit leidde op een gegeven moment
tot een 15-14 voorsprong voor Livoc.
Daarna zetten de dames uit Meerlo
een tandje bij, waardoor ze uitliepen naar 15-18, 21-23 en uiteindelijk
22-25. In de derde set keek Set Up lang
tegen een achterstand aan. In een
spannende slotfase werd het 22-23.
De Meerlose dames bleven vervolgens koel en pakten ook deze set met
22-25. In de vierde set ging het eveneens lange tijd gelijk op. Pas na een
voorsprong van 19-21 gaf Livoc zich
gewonnen, met als gevolg een eindstand van 20-25. Zaterdag 12 november waren de dames van VC Olympia
DS 2 uit Panningen te gast in Meerlo.
Set Up begon de eerste set met een
achterstand door een service van twee

netballen. Via een eigen sterke service
kwam Set Up met 7-3 op voorsprong.
Door goed samenspel en een goede
servicedruk liep Set Up uit naar 18-7
en ten slotte 25-13. In de tweede set
wist Set Up de servicedruk te handhaven. Olympia kon hiertegen geen
weerstand bieden. De Meerlose dames
sleepten deze set met 25-6 binnen.
De derde set begon wederom met een
voorsprong voor Set Up (9-3) die net
als de eerste twee sets door servicedruk en goede samenwerking werd
uitgebouwd naar 16-4. Ook deze set
werd met overmacht gewonnen: 25-11.
De vierde set begon Set Up met een
mindere fase. Na een tussenstand van
8-8 herpakte Set Up zich. Set Up liep
hierbij uit naar 17-12 en 22-13. De set
werd uiteindelijk met 25-14 gewonnen.
Tekst: VC Set Up
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*De korting wordt aan de kassa verrekend. Doet jouw ALDI mee? Ontdek de deelnemende winkels op aldi.nl/wegisweg. Deze actie is alleen geldig op vrijdag 18 november
2022, zolang de voorraad strekt, OP=OP. De korting geldt niet op non-food aanbiedingen van de laatste zeven dagen en op het reguliere non-food assortiment, waaronder
multimedia-/vitrine artikelen, was- en schoonmaakmiddelen, cosmetica, luiers, keuken- en toiletpapier, kattengrind, potgrond, houtskool, etc. Het aanbod kan per winkel
verschillen. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Kijk op aldi.nl/wegisweg voor de deelnemende winkels en de actievoorwaarden. Dit is een uitgave van ALDI Roermond B.V.
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Hovoc Dames winnen
afgetekend
Hovoc Dames 1 was zaterdag 12 november al vroeg op pad om aan
te treden tegen WIK Groot-Ammers. De volleybalsters keerden later
op de dag voldaan terug in Horst met vijf punten in hun bagage.
Beide ploegen gingen in de eerste
set vol voor elk punt. De stand ging
lang gelijk op, maar Hovoc wist richting het einde uit te lopen, waardoor
de eerste set werd gewonnen met
25-18. De tweede set ging aanvankelijk weer gelijk op, maar langzaam slopen er wat foutjes in bij
de Horster dames. VC WIK kwam
op een kleine voorsprong. Hovoc
was evenwel gebrand op de volle
punten. Na een tactische time-out

15

Kris Haanen pakt ticket voor
Rotax Max Grand Finals
Kris Haanen won zondag 6 november in Genk de race in de DD2-klasse tijdens de Euro Golden Trophy.
Daardoor mag de 16-jarige coureur uit Meterik later deze maand in actie komen op het officieuze WK voor
Rotax Max-rijders in Portimão.

pakten de dames puntje voor puntje
terug en wonnen ze de set alsnog,
met 26-24.
Waar de tweede set werd onnodig spannend werd, was dat in de
derde set allerminst het geval: 25-11.
Daarmee was de wedstrijd binnen
en ging Hovoc voor de volle buit. Dat
lukte, want ook set 4 leverde een
overwinning op voor Horst: 25-14.
Tekst: Hovoc

Late gelijkmaker voorkomt
winst voor HCH Heren 1
Heren 1 van HCH nam het zondag 13 november op tegen Drunen. De
Horster hockeyheren leken lange tijd op winst af te stevenen totdat
in de slotseconden uit een strafcorner alsnog de gelijkmaker viel.
Met het vertrouwen van vorige week
onder de arm reisden de heren af
naar Midden-Nederland. Op deze
dag begon Drunen sterker aan de
wedstrijd. Dat resulteerde in een 1-0
voorsprong voor de thuispartij. Horst
herpakte zich in het tweede kwart.
De gelijkmaker viel uit een strafbal, benut door Max. De rest van dit
kwart waren er kansen voor beide
teams, maar doelpunten bleven uit.
In het derde kwart (tweede
helft), begon Horst weer sterker.

Uiteindelijk werd de voorsprong
geforceerd, ditmaal door een rake
strafcorner van Floris. De 2-1 voorsprong werd goed vastgehouden,
totdat Drunen in de slotseconden
een strafcorner kreeg. Hieruit werd
de 2-2 gescoord. Voor Horst voelde
dit als verlies, hoewel een gelijkspel
tegen een hogergeplaatst team op
zich een prima resultaat is.

Tekst: HCH Horst

Net zoals in 2019 greep Haanen de
laatste kans op een ticket voor deelname aan de Rotax Max Grand Finals.
Dat deed hij in een internationaal veld
met deelnemers uit heel Europa. Dat
hij snel was, liet hij al in een natte
kwalificatie zien. De pre-finale beëindigde Haanen op P5. Vlak voor de
finale begon het te regenen in Genk
en dat bleek geen nadeel voor de coureur uit Meterik. Tien ronden lang reed

hij aan kop tot aan de finish.
Door zijn prima resultaat mag Haanen
zich nu gaan opmaken voor de Grand
Finals in Portugal. Al in 2016 maakte
hij in Sarno zijn debuut op dit evenement, toen in de Micromax-klasse. Hij
eindigde meteen als derde. Daarna
deed Haanen in 2018 in Brazilië
opnieuw mee, ditmaal in de Juniorklasse. Hierin eindigde hij als vijftiende na de finale als dertigste te zijn

begonnen. Dit jaar maakt hij op de
Grand Finals zijn debuut in de DD2klasse.
Overigens maakte Haanen onlangs
ook zijn debuut in de autosport tijdens
een talentscouting. Dat deed hij in
Spanje in een Formule 4-auto van de
Richard Mille Young Talent Academy.
Als enige rijder zonder F4-ervaring
haalde Haanen de finale.

Meterik vergeet zelf te scoren en verliest
Meterik speelde zondag 13 november in Grubbenvorst tegen fusieclub SSA. De groenwitten wisten uit de vele
kansen die ze creëerden niet een keer zelf te scoren. SSA beperkte zich tot verdedigen en behaalde uiteindelijk
een gelukkige 2-1 overwinning.
Meterik had binnen 5 minuten op
voorsprong kunnen komen, maar Piet
Steeghs en tweemaal Bart Houben vonden de uitstekende SSA-keeper op hun
weg. Daarna kreeg SSA iets meer greep
op het spel en zocht het via de counter
de aanval. Tweemaal werd het gevaarlijk. Toch leek Meterik op voorsprong te
komen. Rens Aerts werd de diepte in
gestuurd, maar zijn inzet werd door de
keeper gepareerd. Even later kon Bart
Houben een voorzet van Piet Steeghs
binnen tikken, maar de bal ging op
miraculeuze wijze niet in het doel.
Vlak voor rust leek Meterik door het
oog van de naald te kruipen toen een

Goud, goud en zilver
Tijdens de eerste KNGU plaatsingswedstrijd van dit turnseizoen op
zaterdag 12 november, wisten de turnsters van Hosema uitstekend te
presteren. In Piushof in Panningen werd geturnd op de onderdelen
balk, brug, vloer en sprong. De turnsters turnen dit seizoen twee of
drie voorwedstrijden in teams waarna ze kunnen doorstromen naar
een eventuele teamfinale, individuele finale of een toestelfinale. In
Panningen mochten de dames van Hosema in Supplement E, N4 en N5
(team 1) het spits afbijten. Er werd, op een enkele valpartij op de balk
na, erg netjes en stabiel geturnd. Het zorgde voor goud voor
Supplement E, met turnsters Aniek, Nine, Saskia, Irenée, Jill en Lara.
Dat eremetaal was ook weggelegd voor N4, met turnsters Bente, Lise,
June, Jenna, Lynn en Fay. Tot slot was er zilver voor N5, bestaande uit
Jolien, Jans T, Sofie M, Eva, Elise en Fenna.

lob over keeper Luuk Haenen nog net
voor de lijn werd weggewerkt. Maar
de scheidsrechter wees vervolgens
naar de stip, vanwege een vermeende
overtreding van Luuk Haenen op de
SSA-aanvaller. De doelman liep bij deze
actie een blessure op en moest zich bij
afwezigheid van de reservekeeper laten
vervangen door een veldspeler. Uit
de penalty liet Lukas Vorstermans Cas
Janssen kansloos. Koen van Rens kreeg
de ondankbare taak de plaats onder de
lat in te nemen, maar dat deed hij met
overtuiging. Meterik trok het initiatief
weer naar zich toe en was dichtbij de
gelijkmaker via Piet Steeghs en Dirk

van Rengs met schoten op respectievelijk lat en paal. Piet Steeghs leek nog
een keer vanuit kansrijke positie binnen
de 16 meter uit te kunnen halen maar
hij werd van de bal gezet. SSA counterde in de tegenaanval naar de 2-0.
Jesper Pustjens werd vrijgespeeld en liet
Koen van Rens kansloos. Meterik kreeg
toch nog uitzicht op een positief resultaat door een eigen doelpunt van Pim
Kleeven. Maar het aanvalsspel was
te gehaast, te geforceerd. Alleen Dirk
van Rengs was nog gevaarlijk met een
gericht schot dat rakelings over ging.
Tekst: RKSV Meterik

Sporting ST blijft winnen
Sporting ST speelde zondag 13 november een uitwedstrijd tegen BVV’27. Door de ruime 1-6 zege in
Blitterswijck maakt Sporting nog steeds kans op de eerste periodetitel.
Al snel kwam Sporting op een 0-1
voorsprong nadat de keeper van
BVV’27 een steekpass van achteruit
niet goed verwerkte. Hierdoor kon
Sven Beurskens de bal voor een leeg
doel binnenschieten. In het vervolg
van de eerste helft liep Sporting uit
naar een 0-3 voorsprong door goals
van Pim Smits en Bas van Helden.

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. Sporting kwam
amper in de problemen en in de 55e
minuut maakte Bas van Helden er 0-4
van. Een kwartier voor tijd redde BVV
de eer. Sporting rechtte daarna de rug
en zette na goals van wederom Pim
Smits en Bas van Helden een 1-6 uitslag op het scorebord.

Komende zondag valt de beslissing
in de eerste periode. Sporting ST
moet winnen van RDKSO en directe
concurrent Toxandria moet punten
laten liggen thuis tegen Resia, om
de eerste periodetitel te behalen.

Tekst: Sporting ST
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Vrijwilligers in de
schijnwerpers tijdens tweede
editie Avond van de Sport
In ’t Gasthoês in Horst vond maandagavond 7 november de Avond
van de Sport plaats. Onderwerp van deze tweede editie was het
waarderen van vrijwilligers binnen het verenigingsleven, met
daaraan verbonden de Sportwaarderingsprijs.

De avond begon met de bekendmaking van alle genomineerden.
Zij ontvingen uit handen van wethouder Elbert Joosten een oorkonde. Na de vertoning van een
compilatie van beelden van enkele
vrijwilligers uit het verenigingsleven, stond de uitreiking van de
publieksprijs op het programma.
De winnaar van de publieksprijs
werd bepaald door de 1.800 stemmen van inwoners uit gemeente
Horst aan de Maas en werd gewonnen door de vriendengroep van
Guus Janssen. De vrienden organiseerden eerder dit jaar een voetbaltoernooi bij RKsv Wittenhorst ter
nagedachtenis van hun overleden
vriend.

Vrijwilliger van het jaar
Na een demonstratie sambo (een
Russische vorm van judo) door
Milan Kortooms, maakte jurylid Chantal Haenen de door de
jury geselecteerde top 5 voor de
Sportwaarderingsprijs bekend: Gert

Custers (Sporting ST), Ger Hesen
(RKsv Wittenhorst), Els Kusters (Roll
for fun), Teun Spijkhoven (Apollo
’69) en Jolanda Arts (SV Oxalis).
Deze vijf genomineerden gingen
met Frans Pollux in gesprek over
hun rol als vrijwilliger binnen het
verenigingsleven. Hierna was het
aan het aanwezige publiek om te
stemmen op hun favoriete vrijwilliger. Tijdens het tellen van de stemmen gaven Inge Thijssen en Linde
de Graaf uit Sevenum een indrukwekkende voorstelling waarbij ze
met behulp van doeken sierlijk
door de lucht bewogen.
De voorzitter van de jury, wethouder Joosten, maakte vervolgens bekend dat de
Sportwaarderingsprijs 2022 naar
Jolanda Arts van SV Oxalis ging.
De vrijwilliger van het jaar is al
geruime tijd actief als trainster van
de korfbalvereniging bij verschillende leeftijdsgroepen. Daarnaast
is ze nauw betrokken bij het begeleiden van het G-korfbal.

Uitgestelde jubileum eindelijk gevierd

Jubileumprins de Blauwpoët houdt lippen
al meer dan een jaar stijf op elkaar
Eigenlijk hadden de eerste maanden van 2022 voor carnavalsvereniging De Blauwpoët uit Broekhuizenvorst
in het teken moeten staan van het 6x11 jubileum. Corona gooide echter roet in het eten. Door de geplande
zittingsavond afgelopen februari, die in het kader van het jubileum groots werd opgezet, ging een streep. Van
uitstel komt echter geen afstel. Tijdens het weekend van 18 en 19 november wordt er door de carnavalisten uit
Vôrs alsnog uitgebreid stilgestaan bij 66 jaar joeks.

Dat het jubileumweekend eindelijk op het programma staat, zal bij
minstens één van de inwoners van
Broekhuizenvorst voor de nodige
opluchting zorgen. De jubileumprins,
die zich op vrijdag 18 november voor
het eerst aan het dorp toont, staat
namelijk al meer dan een jaar in de
startblokken. “In Broekhuizenvorst
is na de zomer van 2021 al gestemd
op een nieuwe prins door onze leden
en steunende leden”, vertelt voorzitter Marc Kleeven van De Blauwpoët.
Als één van de weinigen weet hij
wie zich vanaf volgend weekend
prins van de Blauwpoët mag noemen. “We hebben de persoon die de
meeste stemmen van het volk heeft
gekregen verleden jaar al benaderd.
Hij zal wel in spanning zitten. Even
leek het erop dat het feest door kon
gaan begin dit jaar, maar corona
belette dat. Ook voor de prins erg
jammer, want de steek was al uitgezocht en de kleren gepast.”

Jachtseizoen

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

beukenhaag € 0,89
2.500 wintergroene
leibomen verdeeld over leipho
tinia
12 soorten op voorraad in
pot, stam
180 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

Het is een goed bewaard geheim in
het dorp, dat spoedig wordt gedeeld
met de bezoekers van het jubileumfeest. In een grote feesttent
op het parkeerterrein van sportpark ‘t Venneke wordt vrijdagavond

bekendgemaakt wie zich jubileumprins van De Blauwpoët mag noemen. “We bouwen de spanning naar
dat moment natuurlijk op”, vertelt
Marc.

Het was een enorm
lange opbouw naar
dit weekend

“Het thema is Het Jachtseizoen,
een parodie op het bekende tvprogramma. Aan de hand van een
aantal filmpjes warmen we de
geïnteresseerden in de week voorafgaand aan het jubileumweekend
al een beetje op. De slotaflevering
laten we 18 november in de feesttent zien.” Het moet het hoogtepunt worden van een avond die qua
opbouw volledig in het teken staat
van het jubileum. Muzikaal wordt er
de eerste uren geput uit het repertoire van de beginjaren van de vereniging, waarna er langzaam maar
zeker wordt toegewerkt naar het
heden. Daarnaast zet De Blauwpoët
vrijdag de nodige jubilarissen in het
zonnetje.

Feestavond
Waar het vrijdag nog met name een
dorpsfeest betreft, daar hoopt Marc
dat carnavalsvierders uit de wijde
omtrek de feesttent op zaterdag
weten te vinden. “Dan vindt de grote
feestavond plaats. Daarbij zijn alle
carnavalsverenigingen uit Horst aan
de Maas uitgenodigd, maar ook die
van buurtdorpen als Blitterswijck,
Arcen en Wellerlooi. We hebben
plaats voor ongeveer 1.000 man.
Iedereen is welkom,” De feestavond wordt muzikaal opgeluisterd
door Bjorn & Mieke, Spik & Span,
Fiorenza en Hitmaestro. “We hebben
er bewust voor gekozen om geen
entree te heffen”, vertelt Marc. “We
willen niemand onnodig op extra
kosten jagen en een feest organiseren dat voor iedereen toegankelijk is. Zo zorgen we er ook voor dat
het heffen van entree in ieder geval
geen belemmering vormt voor jeugd
om te komen. Het was een enorm
lange opbouw naar dit weekend,
maar we kijken er ontzettend naar
uit.” Daar zal Marc niet de enige
in zijn. Ergens in Broekhuizenvorst
zit een jubileumprins ongetwijfeld
nagelbijtend naar de klok te staren.
Tekst: Jelle van Hees

Evenement in Horst

Afterpartees en DJ St. Paul in OJC Niks
De grote zaal van OJC Niks in Horst is zaterdag 26 november het podium voor twee artiesten van allure. Het
gaat daarbij om Afterpartees en DJ St. Paul.
Afterpartees is een bekende voor
menig Horster muziekliefhebber.
De band die ruim tien jaar geleden
begon, trad al in alle grote zalen van
Nederland op en heeft één van de
meest energieke live shows van het
moment. OJC Niks voelt voor deze
heren als thuiskomen.

DJ St. Paul is een muziekliefhebber
in hart en nieren die al jaren lang
op ontelbaar veel plekken draait.
Zo stond hij alleen dit jaar al op
Lowlands en Down the Rabbit Hole en
cureerde hij een podium op Best Kept
Secret. DJ St. Paul draait muziek waar
elke muziekliefhebber van geniet. Ook

heeft hij een eigen podcast: St. Paul’s
Boutique. Hierin bespreekt hij wekelijks nieuwe muziek.
Het evenement begint om 22.00 uur
en is voor 15 jaar en ouder.
Kaartjes zijn beschikbaar via de
Instagrampagina van OJC Niks of aan
de deur.
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Plaggenhouwers roepen
nieuwe prinsen uit
Tijdens het grote Prinsenbal van GMV de Plaggenhouwers in
Grubbenvorst zijn zaterdag 12 november alle nieuwe hoogheden
uitgekomen. Zij gaan samen voorop in het nieuwe seizoen, met als
hoogtepunt de Gekke Maondaag op 6 februari.
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Kleine akoestische setting

Kapelconcert Outline bij De Locht
Op zondagmiddag in alle rust genieten van muziek. Dat kan de komende wintermaanden bij
Openluchtmuseum De Locht in Melderslo. Zondag 20 november is het podium in de kapel van het museum
voor Outline.
Drie zangeressen, Suzan
Spreeuwenberg, Eva Wijnen en Marloes
Nogarede, en toetseniste Maartje
Smedts betoveren met een unieke en
warme sound in een kleine akoesti-

sche setting. Met hun stemmen laten
ze, op overtuigende en eigen wijze,
covers horen uit verschillende genres. Het kapelconcert van Outline vindt
plaats van 15.00 tot 17.00 uur. Kapel Sint

Isidorus is te bereiken via de zijingang
aan de parkeerplaats van het museum.
De muziekuitvoering staat los van een
museumbezoek. Kijk voor tickets op
www.delocht.nl/kapelconcerten

Vinylparty bij Canix
Dj-collectief De Vinylzuchtige Types brengt zaterdag 19 november een bezoek aan jongerencentrum Canix in
Lottum. De Horstenaren draaien vanaf 20.00 uur de hele avond muziek.
Alle muziekstijlen komen aan bod bij
De Vinylzuchtige Types, zo lang het

In een volle zaal werd Bram
Beurskens uitverkozen tot prins
Bram I. Hij wordt bijgestaan door
zijn adjudanten Mark Gerits en
Bjorn van Berkel. Bram is 35 jaar
oud en getrouwd met Veronique.
Hij is werkzaam als zorgmanager
bij Podotherapie Hermanns.
Verder zijn deze avond ook de
heersers bij de kinderen en jeugd
uitgekomen. Bij de kinderen zijn
dit prins Siem (Huys) en prinses
Noa (Reijnders) samen met hun

adjudanten Evi (Nooyen) en Luca
(Sluzek). Bij de jeugd bestaat het
prinselijk trio uit prinses Gjowni
I (Nooijen) met haar adjudanten
Funs (Meewis) en Juul (van den
Bercken).
Ten slotte presenteerden de
Plaggenhouwers afgelopen zaterdag ook hun ouderen prins. Bij de
ouderen zal prins Hans II (Winter)
voorop gaan, samen met zijn adjudanten Paul (Verbong) en Leon
(Voeten)

Optreden Shantygroep
De Maashave in Gasthoês

maar op ouderwets zwart vinyl staat.
Er is een kleine dansvloer en ieder-

een mag op deze avond eigen muziek
meenemen. De toegang is gratis.

Wij zorgen voor een BIJ
WERKEN
leuke baan met regelmaat
Begin jij alvast met inpakken?

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het zorgvuldig en correct verpakken
van onze producten. Een functie met veel structuur en regelmaat die we afstemmen
op jouw persoonlijke situatie.

MEEDENKEN
VINDINGRIJK

ZELFSTANDIG

BETROUWBAAR

OPRECHT

Shantygroep De Maashave treedt zondag 20 november op tijdens
het Horst Vol Koren Festival in het Gasthoês in Horst. Limburgs
eerste shantykoor is te horen van 15.30 tot 16.00 uur en van
16.55 uur tot 17.25 uur.
De Maashave telt thans 38 leden.
Het koor heeft als voornaamste
doelstelling het met veel plezier
zingen van shanties en zeemansliederen. De melodieën werken zeer
aanstekelijk en zijn eenvoudig mee
te zingen. Dit heeft zeker zijn uitwerking op het luisterend publiek.
De zeemansliedjes zijn vaak ballads, soms smartlappen, die
met een ferme knipoog worden
gebracht. De shantygroep brengt
shanties ten gehore uit onder meer

Nederland, Engeland, Duitsland,
Ierland, Cuba en Verenigde Staten.
De optredens zijn akoestisch of
minimaal versterkt en kunnen
plaatsvinden op een podium, in
cafés, tijdens openlucht- en havenfeesten, tentfeesten of voor maatschappelijke instellingen. De zang
van de groep wordt muzikaal
kracht bijgezet door diverse accordeons, gitaar, banjo, blokfluit en de
Ankerstok (Ierse trom).

WK 2022 kijken in het
Gasthoês
De Oranjekoorts stijgt: het WK voetbal 2022 staat voor de deur.
In de buitenlucht op een groot scherm naar de wedstrijden van het
Nederlands elftal kijken zit er dit jaar vanwege de temperaturen
niet in, maar voetballiefhebbers kunnen wel terecht in ‘t Gasthoês.
Daar wordt dit jaar gezorgd voor
beeld, goed geluid en genoeg
ruimte voor een grote groep
Oranjesupporters. Op maandag 21,
vrijdag 25 en dinsdag 29 november speelt het Nederlands elftal zijn groepsfasewedstrijden. Je

verzekert jezelf van een plek in ‘t
Gasthoês door een ticket te kopen
via de Facebookpagina ‘WK Voetbal
2022 Horst’. Een uur voor aanvang
van de wedstrijd is de zaal open.
Dit evenement is gratis toegankelijk voor 18 jaar een ouder.

LOYAAL

Wat ga je doen?
PRODUCTEN ZORGVULDIG
CONTROLEREN EN VERPAKKEN

SAMEN MET COLLEGA’S
ZORGEN VOOR EEN
GESTROOMLIJNDE PRODUCTIELIJN

DE AFDELING BEVOORRADEN EN
OPGERUIMD HOUDEN

ZORGEN DAT RESTAFVAL
GERECYCLED KAN WORDEN

Je gaat werken in een hecht team op een afdeling met diverse doorgroeimogelijkheden. Je werkt in ploegendienst wat zorgt voor regelmaat en je
bent bezig met diverse werkzaamheden wat zorgt afwisseling in je werk.

www.werkenbijverstappen.nl
Hebben wij jou weten
in te pakken met deze vacature?
Ga naar onze site voor meer
informatie en solliciteer direct!
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Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
WEEK van de ACUPUNCTUUR 2022!
Bij Acu-Balance gratis intake t/m dec.
voor uw gezondheidsklachten en info!

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Crist Coppens
Alleen dinsdag 22 november 2022

Varkenshaas

vanaf 500 gram halve prijs
077 398 37 94

Verstand van lekker eten!

Lezing over Hildegard von Bingen
Hildegard von Bingen was een powervrouw uit de middeleeuwen die duizend jaar vooruit liep op de tijd waarin
zij leefde. Theo Kerstjens houdt vrijdag 9 december in Sevenum een voorlezing over deze bijzondere vrouw.
dat inspireert. De voorlezing vindt
plaats om 20.00 uur bij Herbergerhof,
Op den Bergen 11 in Sevenum.
Geïnteresseerden worden verzocht
contact op te nemen via
theokerstjens@hotmail.com
De capaciteit is beperkt.

de Heilige Hildegard in een boeiend geschiedenisverhaal tot leven.
Hij vertelt hoe deze Duitse non uit de
twaalfde eeuw een voorbeeld was
en ongekende creativiteit en moed
had om haar visie en invloed op het
leven uit te dragen. Een voorbeeld

De powervrouw vormt een actueel
thema, dat door de media internationaal veel aandacht krijgt. Begrijpelijk,
want de rechten van de vrouw zijn in
onze cultuur behoorlijk lang ondergeschikt geweest. Theo Kerstjens heeft
zich in dit thema verdiept. Hij brengt

2022-w46

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een Horster Cadeaubon Asteblif t.w.v. € 25,- beschikbaar
gesteld door Centrummanagement 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 20 november 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 24 november 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

www.coppens.keurslager.nl
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INDUSTRIESTRAAT 21
5961 PH HORST
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BOUWMATERIALEN
AFBOUWMATERIALEN
HOUT EN PLAAT
GEREEDSCHAP
IJZERWAREN
KEUKENS
DESKUNDIG ADVIES
TOEBEHOREN
BOUWPARTNERWIJNEN.NL
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Horizontaal 1. Stand. Hinder. Foto-opname. Groot verlies 2. Ovalen vat. Regelmaat. Spierziekte. Hofmeester.
Esdoorn 3. Kaassoort. Van een. Vuurwapen. Woestijn in Egypte. Mannetjesgans. Italiaanse rivier 4. Plus.
Eiergerecht. Uitroep. Treuzelaar. Soort onderricht. Treiter 5. Laadboom. Koor. Aanwijzer. Hoofddeksel. Inktvis
6. Een zekere. Plant. Begeerte. Oud-Europeaan. Biersoort 7. Azijn. Voetbalterm. Metaal. Verward geheel. Gebed
8. Herrie. Gemodder. Voldaan. Dakbedekking. Boom 9. Grap. Gesloten rijtuig. Omdat. Godsdienst. Heftoestel
10. Maanstand. Italiaans gerecht. Aldaar. Cijfer. Duizend 11. Titel. Beroering. Vism and. Zegeteken. Koraaleiland
12. Eénja rig dier. Beeltenis. Kiem. Vrouwenrok. Grondbezit 13. Waterkering. Maal. Dondergod. Zware bijl.
Mededinger 14. Troef negen. Erbarmen. Boomtronk. Voederbak. Ramp. Onderofficier 15. Vette vloeistof.
Koortswerend middel. Hemelgeest. Zanggodin. Of dergelijke. Erkentelijkheid 16. Molentrechter. Van één soort.
In elkaar. Leger. Godin 17. Griekse dans. Sportief. Uitgestrekt. Voordeel.
Verticaal 1. Wapen. Biersoort. Aanwijzend vnw. Slagwapen 2. Losse naad. Voorzetsel. Specerij.
Regiment infanterie 3. Vaarwel. Propvol. Werkplaats 4. Deelteken. Welpenleidster. Beendervulling. Trek 5. Vogel.
Onhandig. Regel. Militaire school 6. Paar. Bros metaal. Algemene angst 7. Bruine verfstof. Noordwest.Zeer.
Boekverhaal. Nikkel 8. Verwijderdheid. Gokspel. Brompot. Steler 9. Onderscheiden lid. Lichtrode wijn. Kei.
Dwars mast 10. Appel. Veilingterm. Eetlust. Bijbelse figuur 11. Strik. Heerser. Vervaardiger. Omlaag 12. Franse stad.
Overdreven. Deel van bijenkast. Duchtig 13. Gezondheid. Herberg. Drinkgelag 14. Russisch heerser. Keukengerei.
Zijns inziens. Hevig 15. Rustig. Krijgsgewoel. Filmprijs. Europeaan 16. Afscheiding. Zacht. Nauwe doorgang.
Groot wijnglas 17. Openbare werken. Ademhalingsziekte. Insect. Strandmeer 18. Reservoir. Bijbelse figuur.
Stuk hout. Russisch ruiter 19. Doctor. Rustbank. Bladgroente. IJzer. Winterkost 20. De adel. Etalageverzorger. Brok
21. Erg. Verharde huid. Altijd. Elk 22. Uitroep van verrassing. Kinderdoek. Bijbelse figuur. Beeldrecorder
23. Versiersel. Frisheid. Carnavalsgroet 24. Leraar. Epiloog. Plantenwereld. Ongelegen moment 25. Geweldig.
Overschot. Getal. Deurluikje.

De oplossing van de puzzel in de Hallo van 10 november 2022 was:

En de winnaar is: Nel Joosten uit Horst. 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

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 20 november

Apotheek Maasdorpen

11.00

Griendtsveen

Zondag 20 november

11.00

Grubbenvorst

Zaterdag 19 november

19.00

Hegelsom

Huisartsenpost
Venlo

Zondag 20 november

Horst

Zaterdag 19 november
Zondag 20 november
- Poolse Mis
Maandag 21 november
Dinsdag 22 november
+ aanbidding
Woensdag 23 november
Donderdag 24 november
Vrijdag 25 november

09.30

(alleen na telefonische afspraak)

18.00
11.00
17.30
18.30
09.00

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

18.30
18.30
18.30

Kronenberg

Zaterdag 19 november

Lampionnenwedstrijd

Gebiedsteams

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

19.15

Meerlo

Gemeente Horst aan de Maas

Donderdag 24 november
- Biddende moeders

Sevenum

Zondag 20 november
- Uitstellling Allerheiligste
Maandag 21 november
Dinsdag 22 november
Donderdag 24 november
Vrijdag 25 november

Swolgen

Zondag 20 november
Dinsdag 22 november

09.00
09.30

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Tandarts

Spoedgevallendienst

Tandartsenpost Eindhoven

Woensdag 23 november

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

19.00

De Schuilplaats

kerkdienst

America stond donderdag 10 november in het teken van de viering van het Sint-Maartensfeest.
Daar hoorde ook de jaarlijkse Lampionnenwedstrijd bij. Eerst liepen de kinderen langs de deuren in de hoop
iets lekkers te mogen ontvangen na het zingen van het aloude ‘Sintermertes Veugelke’. Aansluitend kon
iedereen zijn zelfgemaakte lampion bij blokhut Ôs Thoês laten beoordelen door een deskundige jury.
Aan hen was de moeilijke taak om de allermooiste lampionnen in elke leeftijdscategorie uit te zoeken.
Uiteindelijk riepen ze bij de 2- en 3-jarigen Jette (uil) en Lars (octopus) tot winnaars uit. Bij de 4- en 5-jarigen vielen Feline (eekhoorn) en Max (herfstlampion) in de prijzen. Alicia (unicorn) en Abel (spookhuis)
hadden de mooiste creaties bij de 6- en 7-jarigen. Dat gold bij de 8- en 9-jarigen voor Luna (gsm) en Sten
(spinnenweb). Daniëlle (draak) en Stijn (banaan) gingen er bij de 10- tot 12-jarigen met de prijzen vandoor.

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

09.30
19.00

Tienray

zondag

10.00

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

Last van
ernstig
overgewicht?

0900 88 44

06 55 40 80 23

Puzzel

Sudoku

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

24 november
18.30 - 20.00 uur

20 december
18.30 - 20.00 uur
Scan de
QR code

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

Oplossing vorige week:
5

1

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

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl
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40,-

320,-

55’’

KORTING

KORTING

434,-

KORTING

AFHAALPRIJS!

Adviesprijs 999,-

Adviesprijs 1299,-

SONY SMART TV
KD55X89KAEP

865,-

• LED • 4K Ultra HD • 4K HDR Processor X1

SONOS ARC

Indrukwekkend geluid én elegant design

679,-

• Laat al je entertainment tot leven komen
Ook verkrijgbaar in zwart

+ LENOVO SLEEVE

Adviesprijs 159,-

119,-

LENOVO TABLET + SLEEVE

M10 HD 2nd Gen Bundle Folio
• 10,1 Inch • 32GB Opslag • Android 10

INCL. ONTKALKER!

120,-

400,-

160,-

KORTING

AFHAALPRIJS!

A
Adviesprijs 589,-

DE’LONGHI ESPRESSOMACHINE
ECAM 290.81.TB

429,-

• Inclusief Ontkalker 2 x 100 ml EcoDecalk

KORTING

SAMSUNG WASMACHINE
WW90T936ASH/S2

KORTING
Adviesprijs 1249,-

649,-

€200,- CASHBACK!

Adviesprijs 359,98

TEFAL STOOMGENERATOR +
STRIJKPLANK COMBIDEAL
GV9230 + TI1200

199,€40,- CASHBACK!

* Prijs na €200,- cashback, cashback geldig t/m 29-11-2022 * Prijs na €40,- cashback, cashback geldig t/m 22-01-2023

NOG VEEL MEER BLACK FRIDAY DEALS
VIND JE IN ONZE WINKELS EN ONLINE!
SHOP OOK ONLINE OP WWW.EPTUMMERS.NL
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

