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Vier de zomer
Tijdens de zomerdonderdagen is het centrum van Horst versierd met allerlei soorten kraampjes. Van een brocante markt tot live muziek, er is van alles te doen. Het evenement wordt
elke donderdag georganiseerd in augustus van 17.00 tot 21.00 uur. / Beeld: Roosje Delsing

Stichting Leergeld vult ouderbijdrage op scholen
niet meer aan door wetswijziging
Door een wetswijziging per 1 augustus is het niet meer toegestaan om leerlingen voor wie geen vrijwillige
ouderbijdrage is betaald een kosteloos alternatief aan te bieden voor de extra activiteiten buiten het
verplichte schoolprogramma. Vaak betaalde Stichting Leergeld de ontbrekende bedragen. De afdeling in
Horst laat weten dit niet meer te gaan doen nu de wet is gewijzigd.
De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen
met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders
die de vrijwillige ouderbijdrage niet
kunnen of willen betalen. Dat is precies het doel van Stichting Leergeld
Horst. “Wij willen niemand uitsluiten
en daarom betaalden wij het ontbrekende bedrag, zodat alle kinderen
op schoolreisje kunnen of meedoen
met langdurige extra activiteiten.
Nu de wetswijziging ervoor zorgt dat

kinderen niet meer worden uitgesloten, is het voor ons niet meer nodig
om een bijdrage te doen. Dit is ook
het advies van Stichting Leergeld
Nederland. De wet heeft het probleem opgelost. Uiteindelijk kan de
wetswijziging wel ten koste gaan van
alle leerlingen. Nu ouders er bewust
van zijn dat de ouderbijdrage vrijwillig is, zijn scholen bang dat steeds
minder ouders betalen. Hierdoor
heeft de school minder inkomsten en
kunnen activiteiten worden afge-

blazen”, legt Jos Cox, coördinator bij
Stichting Leergeld, uit.

Taboe
Het geld dat Stichting Leergeld Horst
stak in schoolreisjes en langdurige
activiteiten op school, kan nu worden benut voor andere doeleinden.
Jaarlijks draagt de stichting bij aan
het aankopen van fietsen, laptops of
het betalen van contributies van Jong
Nederland of sportclubs voor gezinnen
die het minder breed hebben. In 2019

kreeg de stichting de meeste aanvragen. “Daarna dook het coronavirus op.
Sindsdien is er een vertekend beeld
ontstaan, omdat er bijvoorbeeld op
scholen geen activiteiten meer plaatsvonden.” Volgens Cox is er nog winst
te behalen om meer ouders te attenderen op de mogelijkheden van de
stichting. Cox merkt dat er nog steeds
een taboe ligt op gezinnen die het niet
breed hebben. “Ouders lopen daar niet
graag mee te koop. Kinderen gebruiken daarnaast vaak smoesjes of melden zich ziek zodat ze niet mee hoeven
doen met bijvoorbeeld activiteiten op
school. Dat mensen zich schamen is
begrijpelijk, maar eigenlijk doen ze
zichzelf te kort. Er ligt nog een uitda-

ging om dat taboe te doorbreken.”
Hoe de scholen in Horst omgaan met
de wetswijziging is nog niet duidelijk. Vanwege de zomervakantie was
Dynamiek Scholengroep niet bereikbaar voor commentaar.

Uiteindelijk kan de
wetswijziging wel ten
koste gaan van alle
leerlingen.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Het gasthuis achter ‘t Gasthoês
Het vernieuwde Gasthoês opende onlangs haar deuren, maar wat is de
geschiedenis achter ‘t Gasthoês? In de geschiedenisboeken van Horst
ontbreekt er nog het een en ander. Namens de Kantfabriek dook Jan van
de Meerendonk van Historische Kring Horst de archieven in om het
verhaal achter het gasthuis in kaart te brengen.
Jan van de Meerendonk dook de
gemeentearchieven in om meer te
weten te komen over de geschiedenis van Horst, waaronder ‘t Gasthoês.
Alle gegevens van de inwoners in de
periode van 1800 tot 1940 heeft hij
digitaal vastgelegd. “Ik ken nu wel alle
bewoners, maar hoe waren de omstandigheden?” vroeg Jan zich af. In het
boek Horster Historiën deel 1 werd een
onderzoek van dhr. Van Rensch gepubliceerd, waarin de geschiedenis van
‘t Gasthoês vanaf de oprichting in 1457
tot omstreeks 1800 werd beschreven,
maar van de periode erna was weinig
te vinden. “Tot de inval van de Fransen
in 1794 was het Gasthoês ook echt een
gasthuis voor reizigers en voor mensen
met een besmettelijke ziekte, die mensen werden toen aan de rand van het
dorp een beetje weggeduwd. Ik vroeg
me af wat het verdienmodel erachter was, daarvoor heb ik zeshonderd
documenten uit de gemeentearchieven
gefotografeerd en geïnventariseerd,
met daarbij de info uit het kadaster,
belastinggegevens, enzovoorts. Daaruit
kwam naar voren dat het Gasthuis
alles te maken heeft met de armoede
in de Peel. Daarom werd het Gasthuis
na 1800 gebruikt voor de opvang van
behoeftige mensen.”

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

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs

Manhuis
Op de hoek van de huidige
Gasthuisstraat en de Venloseweg
bevond zich naast het Gasthuis ook
het Manhuis. “Dat waren in die tijd de
enige sociale stelsels. Oorspronkelijk
bestond het Gasthuis uit vier huisjes die aan elkaar waren gebouwd.
Mensen die in armoede leefden konden bij het Algemeen Armenbestuur
terecht, bestaande uit vijf mannen
benoemd door het College van B&W.
Zij konden mensen op een lijst zetten
voor eventuele hulp, zoals onderdak of
brood. Horst was een arme regio. Zeker
200 mensen waren in die tijd afhankelijk van de brooduitdeling, wat toen 8
procent van de Horster beroepsbevolking was.” Uit allerlei aspecten uit de
Horster geschiedenis komt naar voren
dat dit geen rijk gebied was. Veel mensen leefden onder de armoedegrens,
die toendertijd een stuk lager lag dan
nu. “In het Manhuis verbleven hele
gezinnen. In de 12 kleine kamertjes
verbleven in de zomer van 1812 maar
liefst 45 mannen, vrouwen en kinderen. Het Armenbestuur moest steeds
een begroting maken, maar telkens
gingen ze over deze begroting heen.”
Dit verbaasde Jan tijdens het onderzoek. “Zelfs als ze door het college
op hun vingers werden getikt, omdat
ze weer over hun begroting waren
gegaan, lieten ze toch hun menselijkheid en hun saamhorigheid zien.”

Verbouwingen
“In 1897 kreeg Jan Jorna, een bekende
architect, de opdracht om een ‘gebouw
voor lijders van besmettelijke ziekten
en de verzorging van oudere mannen en vrouwen’ te plannen. Voor de
ontwerpen vroeg hij bijna 500 gulden,
wat toendertijd een jaarsalaris was. De
bouwkosten bedroegen 36.000 gulden.
De architect leverde de rekening te laat
in, dus hoe het afgelopen is, dat weten
we eigenlijk niet. Enkele jaren later, in
1901, begonnen ze met het slopen van
de huisjes en kwam de nieuwbouw.”
Dit nieuwe pand werd overgedragen
aan de Stichting Antonius, waaruit later

het St. Anthoniusziekenhuis ontstond.
“Dat was het gebouw zoals de meesten van ons het zullen herkennen. In
1968 werd het St. Antoniusziekenhuis
verplaatst naar de nieuwbouw. Het
oude Gasthuis was weer in bezit van
de gemeente Horst en kreeg de oude
naam terug. Het werd tot na de verbouwing in 1982 gebruikt voor diverse
doeleinden, waarna het na de verbouwing omgedoopt werd tot cultureel
centrum. Historisch heeft dit gebouw

altijd gediend als opvang van de hulpbehoevenden en de zieken.”

Inzage
Na jarenlang graven wil Jan nu dat
zijn werk door iedereen ingezien kan
worden. “De historie van ‘t Gasthoês
is nooit op deze manier in kaart
gebracht. Ik ben twaalf jaar geleden
begonnen met het plaatsen van alles
in Excel-bestanden. Het totale gegevensbestand wil ik openstellen voor de

gemeenschap, zodat iedereen erin kan
graven. Ik heb alles makkelijk toegankelijk gemaakt. Iedereen die belangstelling heeft in de geschiedenis van
Horst, ook bijvoorbeeld hun huis of de
geschiedenis ervan, kan het nu dus
op verzoek inzien.” Geïnteresseerden
kunnen een afspraak maken bij de
Kantfabriek, of via info@museumdekantfabriek.nl
Tekst: Koen van Meijel

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres

Man aangehouden op verdenking van diefstal

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

De politie heeft vrijdagavond 6 augustus een man aangehouden in Hegelsom op verdenking van diefstal.

Aanlevertijden (uiterlijk)

Tijdens de middagdienst op vrijdag
6 augustus kregen de wijkagenten
uit Horst rond 21.30 uur een mel-

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

ding van een verdachte situatie op
de Stationstraat in Hegelsom. Op de
parkeerplaats van het station zou

een persoon verdacht veel interesse
hebben voor andermans voertuigen.
De agenten troffen ter plaatse een

verdachte aan en deze is op heterdaad aangehouden. Later bleek dat
deze verdachte ook nog gesignaleerd
stond voor een andere regio.

Brand op camping De Schatberg in Sevenum
Er heeft zaterdag 8 augustus om 01.00 uur een brand gewoed op camping De Schatberg in Sevenum. Hierbij is één persoon met letsel aan de
enkel afgevoerd naar het ziekenhuis in Venlo en zijn twee caravans, twee tenten en twee auto’s verloren gegaan.
Door een snelle opschaling en inzet
van de brandweer kon een verdere
uitbreiding van de brand voorkomen
worden. De omgeving is ontruimd
en de gasten zijn opgevangen in het
hoofdgebouw van de camping. Na

controle door de brandweer kon het
merendeel van de gasten terug naar
hun caravan of tent. Voor de overige
gasten zijn door de camping vervangende slaapplekken voor de nacht
geregeld.

Eén persoon is met letsel aan de
enkel afgevoerd naar het ziekenhuis
in Venlo. Een aantal andere personen is ter plaatse door ambulancemedewerkers behandeld voor lichte
rookinhalatie. Bij de brand werden

twee blusvoertuigen en twee waterwagens ingezet alsmede meerdere
ambulances en politie-eenheden.
Brandweer Limburg-Noord doet
onderzoek naar de oorzaak van de
brand.
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Verstopte kabouters

Zorgboerderij Aardenhof verrast kinderen uit Sevenum
De ouderen en begeleiding van zorgboerderij Aardenhof zijn sinds het begin van de zomervakantie bezig met
het beschilderen van kabouters. Deze kabouters worden de hele zomervakantie dagelijks op plekken in
Sevenum verstopt en kunnen vervolgens gezocht worden door de kinderen uit het dorp.

Zorgboerderij Aardenhof krijgt
veel positieve reacties op de actie.
Zorgbegeleider Sonja Huijs vertelt

dat de actie heel spontaan is ontstaan. “We hadden al langer het idee
om kabouters te gaan beschilderen.

Toen we het hier met de teamvergadering over hadden, kwamen we samen
met het idee om hier iets van te maken

waarmee we de kinderen uit Sevenum
konden bedanken.” In de vorige coronaperiode hebben de ouderen namelijk
veel steun gehad aan deze kinderen.
De zorgboerderij moest een aantal
weken haar deuren sluiten en in deze
tijd zaten de ouderen aan huis gekluisterd. Kinderen uit Sevenum en omgeving maakten massaal tekeningen en
kunstwerkjes voor de ouderen.
Cliënte Lenie vindt het een hele leuke
bezigheid. “We doen dit nu sinds het
begin van de zomer. Ik maak elke keer
iets anders, ik kijk gewoon puur naar
wat ik zelf mooi vind. Soms neem ik
ook een kabouter mee naar huis, mijn
kleindochter is er gek op.” Cliënte
Angeline voegt hieraan toe dat ze ontzettend blij is met de begeleiding van
zorgboerderij Aardenhof. “Ze doen elke
keer hun best iets leuks voor ons te
bedenken. Sinds het overlijden van mijn
man haal ik veel steun uit deze groep.
Het gaat niet alleen om de activiteiten die er georganiseerd worden, maar
ook om het samenzijn. Het is hier heel
gezellig en de sfeer is goed. Je mag
ook zelf weten wat je wilt doen, niets
is verplicht. De dagen duren lang als je
maar alleen thuis zit, maar hier worden
hele leuke dingen bedacht om de dag
op te vullen.” Lenie en Angeline komen

beiden drie dagen per week naar de
zorgboerderij.
De groep is heel kleinschalig en bestaat
uit veertien cliënten, die twee, drie of
vier dagen in de week naar de zorgboerderij komen. De hele groep doet
erg haar best op de kabouters. “Je bent
er wel een paar uurtjes mee bezig, je
wilt het ook goed doen. Het is ook heel
leuk om te doen en de positieve reacties erop zijn prachtig”, vertelt Lenie.
Sonja voegt hieraan toe dat er sprake is
van een win-winsituatie. “We maken de
ouderen blij met een activiteit waar ze
plezier uit halen en tegelijkertijd kunnen we de kinderen in Sevenum iets
leuks geven.” Alle kabouters worden
door eigenaresse Anneke Geurts zelf
gemaakt en vervolgens door de ouderen beschilderd. “Er is, sinds we begonnen zijn met de kabouters, al 75 kilo
aan gips gegoten door Anneke”, vertelt
Sonja. “Zodra de kabouters klaar zijn
worden ze beschilderd door de ouderen en vervolgens verstopt Anneke er
elke dag twee. De reacties zijn ontzettend leuk en we blijven dit nog de hele
zomervakantie doen.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Lotte uit Sevenum schreef haar
eerste boek tijdens corona
De 30-jarige Lotte Cloostermans uit Sevenum kwam vorig jaar thuis te zitten vanwege de coronamaatregelen
en besloot een boek te schrijven. Haar boek ‘De nieuwe kleren van het ego’ gaat over het omgaan met lastige
gevoelens zoals schaamte, onzekerheid en angst.
Toen Lotte in maart vorig jaar door
de coronapandemie thuis kwam te
werken, kwam ze zichzelf erg tegen.
Ze kreeg te maken met gevoelens
als onzekerheid, verveling, eenzaamheid en angst. Ze wist dat ze niet de
enige was die met dit soort gevoelens
worstelde en dat deze gevoelens een
grote rol spelen in het dagelijks leven
van veel mensen. Omdat ze naast haar
baan als ambtenaar bij het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat ook
mindfulness-coach is (en haar moeder
ook) heeft ze de tools om met dit soort
gevoelens om te gaan. “Ik besloot mijn
angsten op te schrijven en aan te vullen met persoonlijke, gênante anekdotes, om mensen te helpen en in te
laten zien dat zij niet alleen zijn in hun
worstelingen hiermee,” vertelt Lotte.
Dit resulteerde in haar eerste boek:
De nieuwe kleren van het ego.

Eigen onzekerheden
Lotte wilde al langer een boek
schrijven, maar gevoelens van
onzekerheid en angst hielden haar
tegen. “Ik heb altijd al een boek
willen schrijven, maar ik was erg
kritisch op mezelf. De druk die ik
hiermee op mezelf legde, zorgde
ervoor dat ik er nooit aan begon.
Op een gegeven moment besloot
ik gewoon dat ik wat zou gaan
schrijven, omdat ik het leuk vond.
Dit hoefde geen boek te worden,
mensen hoefden het niet te lezen.”
Door het doel te veranderen van het
schrijven van een boek, naar het
schrijven als hobby, wist Lotte de

druk eraf te halen. “Toen ik losliet
dat het perfect moest zijn en minder
hard werd voor mezelf, lukte dit veel
makkelijker. Ik heb het boek toen in
een maand geschreven.”

tes mensen zelf ook de vrijheid voelen
om dit te bekijken zonder heel veel te
oordelen over zichzelf. Ze wil dit taboe
doorbreken.

Doel van het boek

Lotte vindt het heel leuk om te schrijven en blijft dit ook zeker doen. Ze wil
zichzelf echter geen druk op leggen om
het goed te doen. Ze geeft aan dat het
voor haar een uitdaging is om verder te
gaan schrijven zonder resultaat te verwachten. “Gevoelens als onzekerheid
en schaamte zullen niet snel weggaan,
bijna iedereen heeft hiermee te maken.
De truc is niet om dit weg te krijgen
of te onderdrukken, maar om dit met
liefde te onderzoeken in jezelf en erom
te lachen.” Als Lotte gevraagd wordt om
tips te geven aan mensen die ook een
boek willen schrijven, maar dit nog niet
durven, heeft ze direct een antwoord:
“Iedereen heeft iets eigens en iets bijzonders wat inspirerend kan zijn. Jouw
verhaal is absoluut de moeite waard,
wie je ook bent.” Daarnaast geeft ze
ook aan dat het goed is om gewoon te
gaan schrijven zonder te verbeteren en
zonder van jezelf te verwachten dat het
goed moet zijn, ook al schrijf je de raarste dingen op. “Hiermee wordt de druk
minder en kun je het terug-lezen en
aanpassen als je al wat meer op papier
hebt staan.”
‘De nieuwe kleren van het ego’
van Lotte Cloostermans is in Horst,
Sevenum en Venray te verkrijgen bij de
boekhandels.

Met het schrijven van dit boek hoopt
Lotte mensen met meer compassie
naar zichzelf te laten kijken. Ze geeft
oefeningen in dit boek, maar deelt ook
veel eigen, gênante verhalen om te
laten zien dat mensen hier niet alleen
in zijn. “Het is heel normaal dat je je
af en toe schaamt of gekke gedachtes hebt. Als je niet om kunt gaan met
schaamte of angst, kan dit grote impact
hebben op je leven. Het helpt om soms
even in deze emotie te blijven en hier
met zachtheid naar te kijken en lief
voor jezelf te zijn.” Lotte geeft aan dat
het ‘ego’, waarmee zij het stemmetje
in je hoofd bedoelt dat niet aardig voor
je is, eigenlijk niets te bieden heeft.
Als wij hierin geloven wordt ons leven
een stuk moeilijker. “Als we ons realiseren dat dit maar een onzekere stem in
ons hoofd is waar we eigenlijk niet veel
mee hoeven te doen, dan doorzien we
het ego. Het is niet erg dat deze stem er
is en we hoeven hier ook niet boos om
te zijn, maar we moeten er zonder oordeel naar luisteren.”
Lotte geeft in haar boek mensen een
kijkje in haar hoofd. Ze beschrijft situaties niet alleen hoe deze gebeuren,
maar ook wat er op dat moment in haar
hoofd afspeelt. Mensen praten vaak
niet over bepaalde onzekere gevoelens
en Lotte hoopt dat door haar anekdo-

Toekomstbeeld en tips

Tekst: Floor Velthuizen
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Voorzitter technische commissie veerboot

Koninklijke onderscheiding voor
Hay Coenders (79) uit Broekhuizen
Hay Coenders (79) uit Broekhuizen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd
op woensdag 4 augustus uitgereikt door Rudy Tegels, loco-burgemeester van Horst aan de Maas, tijdens het
afscheid van Coenders als vrijwillig schipper van het fiets- en voetveer.

Hay Coenders was 24 jaar bestuurslid
van Fanfare St. Nicolaas Broekhuizen
(1979 tot 2004). Als bestuurslid was
hij contactpersoon voor drumband/
slagwerkgroep en verantwoordelijk
voor instrumentenbeheer. Ook heeft
hij drie grote concerten/projecten mee georganiseerd. Daarnaast

maakt de Coenders vanaf de start
van de plannen in 2001 deel uit van
de groep vrijwilligers die zich inzet
voor Stichting Fiets- en voetveer
Blitterswijck-Wellerlooi. Hij was technisch adviseur bij de oprichting van
het fiets- en voetveer. Vanaf het te
water gaan van de veerboot in 2002

tot heden is hij voorzitter van de
technische commissie en als zodanig
verantwoordelijk voor het algehele
en technische onderhoud van het
veer. Bovendien is hij actief schipper
en draagt hij zorg voor de opleiding
van nieuwe schippers.

Proces-verbaal opgemaakt

Man mishandeld op weekmarkt Horst
Een man uit Broekhuizenvorst is dinsdag 3 augustus mishandeld op de weekmarkt in Horst. Dit gebeurde
toen hij een groepje jongeren aansprak, omdat zij over de markt fietsten.
Er ontstond rond 12.40 uur een
opstootje op het Wilhelminaplein
in Horst, omdat een man een groep
jongeren aansprak op het feit dat zij
over de markt fietsten, terwijl dit niet

mag. Tijdens deze ruzie gaf één van
de jongeren de man een klap tegen
zijn hoofd. De verdachte werd aangehouden en is verhoord. Het onderzoek
loopt en de verdachte is inmiddels

vrijgelaten. Er is een proces-verbaal
opgemaakt tegen hem. Het slachtoffer
heeft een hoofwond, maar maakt het
verder goed.

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo
Beleef de natuur en geniet van de rust
● Maak op uw gemak een wandeling
● Dé gelegenheid om een eigen grafplek te kiezen
●

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor
meer informatie in een persoonlijk gesprek.
Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang.
Informatiecentrum Het Boshuis is dagelijks geopend van
13:30 tot 16:30. Bezoek onze website www.weverslo.nl
voor uitgebreide informatie.
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721

Gemeente Horst aan de Maas
nog niet bezig met CO2compensatie
Hans Roeffen uit Grubbenvorst presenteerde onlangs aan de
gemeente Horst aan de Maas een plan voor CO2-compensatie. Hij
stelde voor om drie bosgebieden in Grubbenvorst aan elkaar te
sluiten om zo één groot natuurgebied te creëren.

Onlangs organiseerde de gemeente
Horst aan de Maas meerdere
omgevingsvisiegesprekken met
allerlei inwoners uit de gemeente.
Inwoners konden inspreken over
de toekomstplannen in alle dorpen.
Roeffen zag zijn kans schoon en vertelde de gemeente over een aantal
ideeën die hij al langer had voor
Grubbenvorst. “Ik vroeg of ze al
bezig waren met CO2-compensatie”,
zegt Roeffen. “Nee, was het antwoord. Jammer, want daar moeten we wel naar toe werken de
komende jaren.” Roeffen besloot
daarom maar zijn idee te presenteren. “Het bosgebied bij speeltuin
Roeffen Mart moeten we uitbreiden”, legt hij uit. “Dat kunnen we
doen door drie natuurgebieden aan
elkaar te rijgen. Dat is goed voor de
CO2, maar daarnaast creëer je een
vrij loopgebied voor dieren.”

Boerderijen opkopen
Roeffen wijst de gemeente op
het 1-miljoenbomenplan waarmee provincie Limburg al een

tijdje bezig is. “We moeten actie
ondernemen, nu is dat het juiste
moment. We kunnen ook bijvoorbeeld in de Kasteelse Bossen in
Horst bomen planten, maar dan
moeten we heel veel boerderijen
opkopen, dat kost enorm veel geld.
In dit plan ligt enkel een aantal
akkers op het land waar de bomen
moeten komen. Deze overkopen is stukken goedkoper dan al
die boerderijen.” Roeffen zegt dat
de gemeente hem heeft bedankt
voor het plan. “Maar of ze er wat
mee gaan doen, dat betwijfel ik.
Ik heb het tenminste bij hen neergelegd, wat ze ermee gaan doen
is hun probleem.” Na navraag bij
de gemeente, is Horst aan de Maas
inderdaad nog niet bezig met met
CO2-compensatie. “We hebben vernomen van de plannen van Roeffen,
maar CO2-compensatie staat nog
niet op onze agenda”, meldt een
woordvoerder van de gemeente
Horst aan de Maas.
Tekst: Niels van Rens

Poging tot brandstichting
auto Schatberg
Op de parkeerplaats van vakantiepark De Schatberg in Sevenum
is in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 augustus geprobeerd een
auto in brand te steken. Dit gebeurde omstreeks 01.15 uur.
Door oplettendheid en alert reageren van het beveiligingspersoneel
van de Schatberg is erger voorko-

men, meldt politieteam Horst/Peel
en Maas. De personenauto is voor
onderzoek meegenomen.

Focus op pand in Horst

Restaria Meterik stopt
Restaria Meterik is nu definitief gesloten. Al eerder was bekend
dat de restaria gesloten was vanwege een defecte bakwand,
nu sluit het pand volledig.
Restaria Meterik, aan Schadijkerweg,
wordt gerund door broer en zus
Stan en Lieke Jansen. Zij runnen ook Restaria Horst aan het
Wilhelminaplein in Horst. Mogelijk is
de defecte bakwand de reden van
het stoppen van het bedrijf. Stan
en Lieke Jansen gaan zich nu vol-

ledig richten op het pand in Horst.
“Wij willen iedereen enorm bedanken voor de afgelopen jaren.
Met veel plezier stonden wij voor
jullie klaar”, zeggen de twee. Wat er
nu gaat gebeuren met het pand in
Meterik is nog niet bekend.
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Videograaf Stef Rievers woont noodgedwongen weer bij ouders in Grubbenvorst

Coronamaatregelen leggen werk stil van
Grubbenvorster videograaf
Normaal gesproken stond hij in de zomermaanden op diverse festivals als videograaf. De coronamaatregelen
hebben echter het werk van Stef Rievers (26) stilgelegd. Nu woont hij noodgedwongen weer in Grubbenvorst
bij zijn moeder en stiefvader en heeft hij geen zicht op de toekomst.

mijn moeder in Grubbenvorst gaan
wonen.”

Gamen
Stef zocht een manier om zijn
rekeningen te betalen en kwam
terecht in de game-industrie.
“In mijn vrije tijd speelde ik wel
eens Minecraft. Toen kwam ik op
het idee om video’s op te nemen
tijdens het gamen. Ik wist dat die
video’s een trend waren, maar ik
had nooit gedacht dat ik zelf 10.000
abonnees op mijn YouTubekanaal
kon krijgen. Eén video is zelfs
230.000 keer bekeken. Ik zie het als
mijn potentiële carrière.”
De evenementenindustrie kreeg
uiteindelijk weer zijn aandacht toen
er livestreams werden opgezet.
Als ode aan de branche maakte Stef
daarnaast een tributevideo van alle
evenementen waar hij als videograaf werkte. “Dat was een succes.
YouTube ontplofte en ik kreeg veel
reacties van de organistoren zelf.
Mijn belangrijkste doel is daarmee
gehaald. Ik wilde de branche weer
onder de aandacht brengen.”

In 2017 begon Stef via een vriend
met het werk als videograaf.
“Mijn eerste video deed ik voor een
vriend die artiest was bij een klein
label. Ik kreeg beelden en maakte
daarvan de video. Ik had destijds de
VeVa-opleiding afgerond en had nog
nooit een video gemaakt. Daarna
ben ik in contact gekomen met het
label en vanuit daar de klussen
gedaan, de camera gehuurd en mijzelf alles aan proberen te leren. Mijn
eerste festival was Rebirth. Ondanks

dat ik nerveus was, was het geweldig”, vertelt Stef enthousiast.
Enkele maanden na zijn eerste klus
mocht hij als assistent videograaf op
Intents Festival aanwezig zijn. Al snel
volgde Tomorrowland en Defqon.1 en
had hij de smaak te pakken. “Ik heb
in Roemenië en Australië mogen filmen. In februari 2020 kwam ik terug
uit Australië en daarna brak corona
uit. Dat was wel een ervaring.”
Door de corona-uitbraak kwam het
werk voor Stef stil te liggen. Het

financieren van zijn appartement
in Breukelen werd steeds lastiger.
“Ik heb recht op de Tozo-regeling,
maar dat geld gaat op aan de
vaste lasten. Om de structuur van
het werken weer terug te krijgen,
besloot ik te beginnen bij Coolblue.
Maar na twee maanden ben ik
daarmee gestopt, omdat ik werd
gekort in de Tozo-regeling en
omdat ik geen tijd meer had voor
eventuele klussen. Uiteindelijk
ben ik noodgedwongen weer bij

Sfeer
Toen de Fieldlab Evenementen van
de grond kwamen, was Stef er als
de kippen bij. “Mijn eerste festival
was in Biddinghuizen. In het begin
vond ik het raar om weer op een
festival te staan, maar je merkte dat
iedereen het had gemist. De sfeer
was gigantisch. Iedereen dacht: we
kunnen weer.” Die gedachte had ook
Stef. Hij bezocht drie evenementen
in vier dagen waarvan er één voor

werk was. “De intentie was om toen
het kon zoveel mogelijk leuke evenementen mee te pakken. Echter
liep ik na het festival Verknipt corona
op. Ik ben vijf dagen ziek geweest.
Maar gelukkig bleef het bij milde
verkoudheidsklachten. Op hetzelfde
moment werden evenementen verboden door de overheid, ik was dus
niet meer de enige die niet meer
naar festivals kon gaan. Toch was
het zuur, omdat ik veel werk had
liggen, onder andere Mysteryland
en Decibel. Ik zag het deels ook wel
aankomen; alles mocht weer in één
keer, het Testen voor Toegang was
niet goed geregeld en adviezen vanuit de Fieldlab Evenementen werden
genegeerd.”
Dat er geen vooruitzicht is, maakt de
toekomst voor Stef onzeker. “De evenementenindustrie van Nederland
is de grootste van de wereld. Het
is frustrerend dat een land als
Nederland grote evenementen verbiedt. Maar ik probeer optimistisch
te blijven en hoop te houden ook al
tast ik in het duister over mijn toekomst. Er staan nog wel opties open,
zo mag ik in september hopelijk
naar een festival in Roemenië. Voor
mij is tot nu toe juli de beste maand
ooit geweest. Ik heb nog veel werk
liggen voor de albumrelease van
Defqon.1. Ik vind het voor nu niet erg
om bij mijn moeder te wonen. Maar
over een tijd ben ik wel weer toe
aan een eigen plek.”

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: MNO Photo

Opening Beweegpark Kerkebos
De poorten van Beweegpark Kerkebos in Swolgen mogen open. Zaterdag 28 augustus opent het beweegpark
aan de Molenstraat.

ONTHAASTEN IN STEYL

Het officiële gedeelte voor genodigden start om 11.00 uur en duurt tot
ongeveer 12.00 uur. Om 13.00 uur
is iedereen welkom om te komen
kijken en uitproberen kan ook. Op
het beweegpark staat zeven toestellen en deze zijn gratis toegankelijk
voor iedereen van 8 tot 88 jaar. De
oefeningen staan bij de toestellen
beschreven en men kan gebruikma-

ken van een app. “Het realiseren en
plaatsen van de toestellen was ons
eerste doel, het tweede doel: zorgen dat het veel gebruikt wordt voor
gezondheid en sociale contacten”,
aldus de organisatie. Iedere donderdag vanaf 23 september zal Maxime
Wins, trainster en beweegcoach, aanwezig zijn van 19.00 tot 20.00 uur op
het beweegpark. Opgeven is mogelijk,

maar gewoon langskomen is ook een
optie. De training staat in het teken
van een circuit/bootcamp, waaraan
iedereen op zijn of haar niveau kan
meedoen. Deze lessen worden gratis
aangeboden. Voor meer informatie,
kijk dan op de Facebookpagina van
Beweegpark Kerkebos of de Norwell
Outdoor Fitness-app en binnenkort op
Instagram.

Het pittoreske kloosterdorp Steyl, ten zuiden van
Venlo, is de moeite waard om te bezoeken. Steyl
is de plek waar je tot rust en bezinning komt.
Schakel volledig af in de groene omgeving in de
buurt van Venlo.
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Hij was een man van weinig woorden
Herkenbaar voor hen die bij hem hoorden
Achter hem ligt een leven van werken en plicht
Juist dat bepaalde in alles zijn gezicht

Intens verdrietig, maar dankbaar dat wij samen zoveel
hebben mogen genieten van mijn allerliefste, ons mam,
schoonmoeder en lieve oma

Els Rossel-Peelen
5 Heerlen, 16 september 1949

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede
dat hij ons gegeven heeft, hebben wij
afscheid moeten nemen van

c Meerlo, 2 augustus 2021

Mathieu Boumans

echtgenote van

* Boxmeer, 16 januari 1938

† Sevenum, 3 augustus 2021

Agnes Boumans - Rijk
lieve pap en supertrotse opa van
Sevenum Ronald en Wendy
Sjoerd en Demi
Niels
Helmond Ingrid en Marc
Dana
Tygo
Kronenberg Wilco en Nicole

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Frans Rossel

Pascal en Gerlinda
Xander, Roan
Falco en Simone
Lisa, Floris

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Correspondentieadres:
Pastoor Janssenstraat 6
5864 BL Meerlo
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Familie Boumans | Familie Rijk
Merwijckstraat 42
5975 SL Sevenum
Op maandag 9 augustus hebben wij afscheid van Mathieu
genomen in de parochiekerk van Sevenum.
Onze dank gaat uit naar Huisartsenpraktijk Kronenberg,
de medewerkers van Proteion en Zorgboerderij Vorster Hand
voor de fijne begeleiding en liefdevolle verzorging.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Lieve moeke, rust nu maar uit.

† Horst, 4 augustus 2021

65 jaar in liefde verbonden met

Thei Hesen

Dankbetuiging

Wiel Verhaagh
De vele kaarten en troostende woorden hebben
ons goed gedaan.
Henny
Eefje en Erik, Tjibbe
Sjors en Sietske, Iduna, Jolieke

Wijchen, Theo en Petra
Lotte en Kevin, Thei
Horst, Mattie †
Horst, Martin en Nicole
Vera, Han, Tom, Laura
Houten, Peter en Roos
Nienke, Jolijn en Willem
Horst, Karin en Frank
Best, Marcel en Kathy
Lieke en David, Marloes
Correspondentieadres:
Theo Hesen, Reigerstraat 45, 6601 DN Wijchen
Wij hebben maandag 9 augustus afscheid genomen van moeke.

Lottum, augustus 2021
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 22 augustus om
9.00 uur in de St. Gertrudiskerk in Lottum.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Geboren
6 augustus
2021

Fedor
Zoon en broertje van
Anouk en Ben Wismans
Dex en Izzy
De Pelslap 31, 5961 LP Horst

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
Optidee party: het kan weer! Word
jij gastvrouw/-heer: bel 06 4855 07 30.
www.optidee.nl/peggy-wismans
Nieuwe aardappelen te koop!
Zelfbediening Bosstraat 63 Hegelsom.
Zelf blauwe bessen plukken na telf.
afspraak 077 398 62 49 / 06 17 82 84 19

uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Toos Hesen - Keijsers
* Castenray, 19 april 1929

Wij danken iedereen hartelijk voor het warme medeleven
na het overlijden van mijn zorgzame man, onze trotse vader,
schoonvader en lieve opa

bob noten

TE HUUR in Horst-centrum, ruim
appartement (2021) met lift,
huurprijs € 1.250,--per maand, 077 398
90 90
Gevraagd: scholieren voor werk op
paardenbedrijf.
Zaterdagen (en vakanties).
Geen training paarden. Alle overige
werkz. Bel: 06 53 71 73 41
Te koop diverse soorten groente en
fruit. Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52.

Aangeboden: prachtige weide
(volledig afgezet), geschikt voor
ongeveer 4 schapen. Info: 06 53 99 66 21

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

’t Winkeltje - Herstraat 44 is v.a. 16/08
t/m 31/08 gesloten.
V.a. 01/09 heten wij iedereen weer
van harte welkom. Tot ziens!

UITVAARTBEGELEIDING

ENGELSE LES. Engelse (conversatie) lessen.
Op woensdag of donderdagmiddag.
Inlichtingen: 06 13 86 92 65

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

TWEDDEKANS Meterik
Wij hebben vakantie van 16 austus t/m
5 september. Theej en Lia

Gevraagd appelplukkers
periode sept/okt
Mts. Classens Horsterweg 20a,
Castenray/Oirlo
interesse bel 0478 57 15 90

KLAVERJASSEN. Wie wil het spelen of
leren. Op dinsdagavond in Horst.
Bel 06 51 31 76 57 Wout.

Gevraagd in Kronenberg poetshulp
voor 1 dagdeel per 2 weken.
06 23 64 93 09

Te huur woning centrum Horst
miv oktober.
Huur €1000 p/m
info:huurhuis@ziggo.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl
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Clusterhoofdpijn is ondraaglijk

Leven met de heftigste vorm van hoofdpijn
Het voelt alsof iemand messen in je hoofd steekt en je ogen eruit duwt. Migraine keer duizend. Dat zijn slechts enkele beschrijvingen van het
dagelijkse leven voor iemand met clusterhoofdpijn. De 19-jarige Carlijn van Gansewinkel uit Horst heeft jaren met deze aandoening geleefd en
kan≈nu eindelijk langzaam met haar echte leven beginnen.

Binnenkijken bij...

Column

Salaris
verhoging
In PI Grave zijn diverse arbeidszalen waar de gedetineerde
mannen voor gemiddeld 20 uur
per week aan de slag kunnen
onder begeleiding van onze
deskundige arbeidsmedewerkers. Als leermeesters activeren
en motiveren zij onze gedetineerden om aan de slag te gaan.
De gedetineerde mannen mogen
schoonmaakdoekjes inpakken,
beugels van verwarmingsbuizen inpakken, panlatten
bedrukken met een logo, harken
in elkaar zetten of stickers
plakken op artikelen.

Clusterhoofdpijn is een zeldzame
maar hevige vorm van hoofdpijn,
waarbij je aanvallen krijgt die aanvoelen als messteken. Het is de
ergste vorm van hoofdpijn, die ook
zelfmoordhoofdpijn wordt genoemd.
“De aanvallen komen aan één kant
van hersenen”, legt Carlijn van
Gansewinkel uit, “bij mij was dat
aan de rechterkant. Ze kwamen
altijd rond dezelfde tijd opspelen.
Ik had er elke dag rond bijvoorbeeld
08.00 uur last van en elke twee
uur kwam het terug. Het beperkt je
dagelijkse leven enorm. Elke twee
uur heb je zo’n aanval en je kunt dan
helemaal niks. Toen ik het nog niet
onder controle had, kon ik daartussen ook helemaal niks doen, want
dat wekte ook een aanval op. Ik kon
niet meer naar school, niet meer
met vrienden afspreken, het enige
wat ik nog kon was op de bank liggen. Gelukkig kon ik nog televisiekijken. Je raakt er heel erg uitgeput
van. De aanvallen zijn erg intens en
ze komen ook ‘s nachts.”

Beuken
Carlijn kreeg voor het eerst last van
zware hoofdpijn toen ze in het eerste jaar van de middelbare school
zat. “Dan denk je nog, oh, ik neem
een paracetamol en dan gaat het
wel, maar het hielp niet. We zijn
naar verschillende kinderartsen
geweest die niet konden helpen.
Na lang zoeken kwamen we bij verschillende neurologen terecht. Aan
de dagelijkse hoofdpijn kon niks
gedaan worden, want geen enkel
medicijn hielp bij mij. Grof gezegd
moest ik er maar mee leren leven.”
Dat lukte even, tot het in maart 2017
te erg werd. “Omdat ik nog jong
was, zeiden veel kinderartsen in het

begin dat ik maar naar een psycholoog moest. Andere mensen zeiden ‘neem maar een paracetamol’.
Pas bij de juiste neurologen werd
ik serieus genomen. Dat heeft drie
jaar geduurd. Mijn neuroloog gaf me
toen sumatriptan-injecties, wat best
goed werkte, maar mijn hoofdpijn
bleef erger worden. Op een gegeven
moment werd het zo erg dat ik niks
liever wilde dan mijn hoofd tegen
de muur aan beuken.”

val neem je zo’n 15 minuten zuurstof in. Ik ging snel hyperventileren,
dus dan helpt het om je ademhaling
weer tot rust te brengen. Het neemt
de scherpste randjes van de aanval
af. Naast clusterhoofdpijn heb ik ook
nog chronische dagelijkse migraine,
daarvoor krijg ik een botoxbehandeling van 32 spuiten. Dat helpt me om
te blijven functioneren, om de dingen te doen die ik op deze leeftijd
hoor te doen.”

Medicijnen
“Het probleem bij mij was ook dat
ik nog jong was. Clusterhoofdpijn
komt vaak voor bij volwassen mannen, bij jonge vrouwen bijna helemaal niet. Veel medicijnen mocht
ik niet, of ik mocht maar een kleine
dosering. Ik heb twee weken in het
ziekenhuis gelegen zodat ze me in
de gaten konden houden en daar
heb ik bijna alle medicijnen geprobeerd, maar niks hielp.” Rond juni
2017 kwam haar moeder na veel
zoeken terecht bij een mogelijke
oplossing: truffels. “Ze twijfelde
erover, omdat het drugs zijn, maar
alle andere medicijnen zijn ook
hartstikke schadelijk. Na vijf dagen
merkte ik dat de hoofdpijn minder
erg werd. Het is geen officieel medicijn, maar mijn neurologe zei: ‘als
het helpt, dan helpt het, we hebben
alles al geprobeerd’.” Nu heeft ze de
aandoening onder controle en heeft
ze nog alleen truffels nodig als het
echt verkeerd lijkt te gaan. “Ik heb
al een lange tijd geen aanvallen
meer gehad, behalve af en toe nog
een dreigende aanval die niet doorzet. Ongeveer twee jaar geleden
was de laatste hevige aanval. Bij
mij hebben ook zuurstofflessen erg
geholpen. Tijdens een ‘milde’ aan-

Je leven staat stil,
terwijl het leven van
anderen gewoon door
gaat
Uitzichtloos
Het is erg om constant in pijn te
moeten leven, maar nog erger is
hoe het je hele leven beheerst.
“Je kunt niks, je leven staat stil terwijl het leven van anderen gewoon
door gaat. Het enige wat je kunt
is op de bank liggen en pijnlijden. Psychisch wordt het dan heel
gevaarlijk, omdat je gedachtes
krijgt die niet bepaald goed zijn.
Het wordt niet voor niets zelfmoordhoofdpijn genoemd. Ik heb er veel
moeite mee gehad, vooral als ik
kijk naar hoe mijn vriendinnen bijvoorbeeld alles konden doen, zoals
uitgaan.” Voor haar mentale gezondheid ging Carlijn in behandeling bij
een psycholoog. “Dat heeft me veel
geholpen. Nu kan ik zeggen dat ik
het heb overwonnen. Ik had niet
verwacht dat ik nu hier zou zitten,
want het was uitzichtloos. Het heeft
me gemaakt tot wie ik ben. Bij veel

dingen sta ik positiever in het
leven.” Ook school stond bij Carlijn
stil, waardoor ze het advies kreeg
een entree-opleiding op mbo-niveau
1 te volgen. Nu het al een tijd beter
gaat, studeert ze toerisme op mboniveau 4. “Ik vond het heel lastig om
digitaal onderwijs te volgen. Nu kan
ik weer naar school en leuke dingen
doen met vriendinnen. Ik hou ook
veel van reizen, in december wil ik
stagelopen in Oostenrijk en volgend jaar naar New York. Een paar
jaar geleden had ik dat niet durven
dromen.”

Onderzoek
Er is nog maar weinig onderzoek
naar clusterhoofdpijn gedaan. Een
initiatief dat aandacht voor deze
aandoening wil geven is Stichting
Beat the Beast. “Stichting Beat
the Beast is opgericht door Sterre
Zwartscholten, dat is een meisje dat
ik heb leren kennen toen ik in mijn
diepste periode zat. Ze heeft me
veel gesteund. Ze vond dat er meer
aandacht moest komen voor clusterhoofdpijn, dus heeft ze de stichting
opgericht. Clusterhoofdpijn is niet
erg bekend bij mensen en er is heel
weinig onderzoek naar gedaan. Het
is heel zeldzaam en het wordt erg
onderschat, want het is echt verschrikkelijk en heel pijnlijk. Toen ik
hoorde dat ik clusterhoofdpijn had,
wist ik ook nog niet wat het betekende. De stichting zet zich in voor
deze aandoening en ze organiseert
van alles om geld in te zamelen
voor onderzoek en belangstelling
naar clusterhoofdpijn.”

Tekst en beeld: Koen van Meijel

Ik zeg nadrukkelijk mogen, want
de verplichting om te werken is
ondertussen vervallen door de
recent ingevoerde Wet Straffen
en Beschermen. Ik hoor u al
denken: wat doen de mannen dan
de hele dag als ze niet werken?
Nou, als ze niet willen werken dan
verblijven ze de tijd die ze eigenlijk
zouden kunnen werken op hun
cel en verdienen ze niets. Als een
gedetineerde helemaal niet wil
werken, dan kan dit bovendien ook
consequenties hebben voor het
verloop van zijn detentietraject.
Voor sommige mannen is de
nieuwe regeling even wennen,
want werken is niet voor iedereen
vanzelfsprekend.
Veel mannen willen echter wel
graag naar de arbeid omdat ze
het geld nodig hebben, om de
tijd te verdrijven of gewoon om
van hun cel af te zijn. Dit ondanks
het gegeven dat gedetineerden
niet echt veel verdienen met het
werken binnen de muren, zelfs
niet na de recente salarisopslag.
Het uurloon is vanaf 1 juli gestegen
van 72 cent per uur naar 90 cent
per uur.
Ook al lijkt het uurloon niet veel,
dit bedrag is voor veel mannen
een noodzakelijke inkomstenbron.
Hiermee kunnen ze dan een
telefoonkaart, de huur van de tv en
hun shag betalen. Dit zijn binnen
een gevangenis hele belangrijke
zaken om te hebben.
Werken is en blijft een eigen
keuze, maar of iemand wel of niet
wil werken heeft ook binnen de
gevangenis wel degelijk impact
op het heden, maar zeker op de
toekomst.

Carla Wijnhoven
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Uitwisselingsprojecten naar het buiten
land organiseren is taak van school
Veel scholen organiseren uitwisselingsprojecten naar het buitenland. Leerlingen verblijven dan een paar dagen in het buitenland in het gezin
van een leeftijdsgenoot. Zelf krijgen ze ook een paar dagen bezoek van deze buitenlandse scholier. Het Dendron College in Horst organiseert
bijvoorbeeld zulke uitwisselingen.
De vraag is, hoe zinvol zijn uitwisselingsprojecten? Je kunt je afvragen of uitwisselingsprojecten
wel tot het takenpakket van scholen behoren en
of ze daadwerkelijk leerzaam zijn. Is dit niet iets
waaraan jongeren in hun vrije tijd deel kunnen
nemen als ze hier zin in hebben? Sommige leerlingen kijken lang uit naar uitwisselingen en zien
het als een tripje naar het buitenland waarin
vooral veel lol gemaakt wordt en gefeest wordt.

Je zou kunnen zeggen dat uitwisselingsprojecten
beter vrijblijvend georganiseerd kunnen worden
voor jongeren die in hun vrije tijd echt iets van andere culturen willen leren.
Aan de andere kant kan je ook van mening zijn dat
uitwisselingsprojecten wel degelijk een leerzaam
onderdeel van het onderwijs zijn. Leerlingen worden op deze manier gedwongen om te communiceren in een vreemde taal, iets dat bijdraagt aan de

taalkennis van de leerling. Verder kan het bijdragen
aan de sociale ontwikkeling van de scholier en leert
men het een en ander over de buitenlandse cultuur.
Zo’n project zou verplicht moeten zijn en kan dus
het beste georganiseerd worden door scholen.
Uitwisselingsprojecten naar het buitenland organiseren is taak van school, wat vindt u?

Ingezonden brief

Eigen afdeling toezicht en handhaving Horst
Dat de handhaving in Horst onder de leiding van oud-burgemeester Kees van Rooij verworden was tot een ineffectief instrument, was al
jaren duidelijk. Dat hierin iets moet veranderen is ook al jaren bekend en circa vier jaar geleden al in een zwartboek aangegeven.
De resultaten en waarnemingen
genoemd in dat zwartboek werden
door de toen zittende coalitie uiteraard ontkent. Voor je kleurgenoot en
burgemeester steek je graag je kop
in het zand. Doelbewust werd het
handhavingsbudget laag gehouden
en voor de wellicht inefficiënte werking had Van Rooij destijds ook geen
interesse. De grote bedrijven wisten
ook wel dat ze konden rekenen op
zijn bescherming en dus geen gevaar
liepen van het uiteindelijk moeten
betalen van een dwangsom. Het

probleem van handhaving en haar
ineffectiviteit, is dan ook niet zozeer
of er efficiënt wordt gecontroleerd,
hoewel de wethouder een pluim
verdiend dat er eindelijk naar gekeken wordt. Het echte probleem is
echter dat als je groot bent of anders
de juiste contacten hebt, er niet echt
handhavend wordt opgetreden. Ook
wordt er niet in een vroeg stadium
gekeken wat de echte problemen
zijn. Het probleem van het college
is dat er een cultuur heerst die er op
gericht is om mooie beleidsverhalen

te schrijven en er vervolgens niet
naar te handelen. Het was ook niet
dat de burgemeester niet wist wat
er allemaal mis was. Hij was onwillig
om er iets aan te doen. Lamlendig
bestuur noem je dat.
Voor de wethouder een pluim dat er
nu aandacht is voor handhaving. Nu
nog de gedegen discussie in het college over eerlijkheid, onpartijdigheid
en gelijkheid in de behandeling van
overtreders en klagers. Contacten en
omvang van een bedrijf of het type
bedrijfstak mogen niet leidend zijn.

Prima aanzet wethouder, maar het
echte werk moet nog beginnen. Voor
de burgers rest de hoop dat de raad
in deze ook haar rol zal invullen. Niet
met mooie woorden maar door het
stellen van daden, zodat ondernemers na behandeling van hun zaak
niet zeggen dat Horst aan de Maas
toch niet handhaaft of ze er wel
uitkomen door goede bestuurlijke
contacten.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

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

CDA Horst aan de Maas

Omgevingsvisie op de fiets

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BROEKHUIZENVORST
RONDOM BEERENDONCKERWEG
METERIK RONDOM
RECTOR DE FAUWESTRAAT
HORST RONDOM HORSTERWEG
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

Jaja, ook ik heb eindelijk eens wat vaker de (sorry: elektrische)
fiets gepakt en wat meer gezien van de omgeving in onze
gemeente. Ik begrijp nu waarom Jan Wijnen (PvdA Horst aan de
Maas) het vaak over fietsen heeft, trouwens ook over verbeteringen van fietsroutes.
Ik ben echter zeer positief verrast door hetgeen ik onderweg allemaal heb gezien. Door
diverse artikelen in de HALLO
en op Facebook had ik een visie
op de omgeving waar alleen
maar kommer en kwel, lelijke
stinken gebouwen, geen diversiteit in landschap, et cetera in
voorkwamen. Viel me dat even
mee zeg. Of eigenlijk mee. Maar
echt waar. Wat is het mooi in
onze gemeente. Prachtige landschappen, weilanden, gebouwen, kleurrijke velden. Het is
meer dan een genot om door
onze gemeente te fietsen. Ik
zag ook de verschillen met een
land als bijvoorbeeld Spanje,
waar ik laatst op vakantie ben
geweest. Wij hebben fietspa-

den en een omgeving die er in
zijn algemeenheid keurig netjes
onderhouden bij ligt. Heel anders
dan de lelijke puisten en bergen
afval die ik in Spanje (te) vaak
zie langs de wegen en in het
rommelige buitengebied. Is het
allemaal hosanna? Nee dat is het
niet. Hebben we geen knelpunten? Jazeker en we moeten die
ook echt aanpakken.
Voor mij is ook wel duidelijk
geworden: het is maar hoe je de
omgeving binnen onze gemeente
ziet/beleeft. Laten we er samen
de schouders onder zetten om
onze gemeente niet mooi maar
nog mooier/beter te maken.

John Jenniskens

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

Streekemoties

Column
Hoera, geslaagd!
En nu?
Rondwandelend door onze
streek zagen we in de afgelopen
tijd vaak vlaggen of andere
decoraties aan huisgevels
bevestigd met daarbij, triomfantelijk, het woord geslaagd.
De versiering stond voor het
goede eindresultaat waarmee
kinderen hun studieperiode
hebben afgesloten. Proficiat!
Achter die blijde boodschap schuilt
echter een volgende uitdaging.
De geslaagde moet er nu immers
nog in slagen om een fijne baan
te vinden. En daarbij gaat het vaak
veel minder over intelligentie,
concentratie en discipline, zoals bij
het studeren, maar meer om een
portie aangeboren of aangeleerd
talent om te communiceren. Om
te beginnen bij het solliciteren.
Er wordt nogal eens gedacht dat
hogere afstudeercijfers automatisch de kans verhogen om te worden aangenomen, maar de praktijk
is meestal anders.
Bedrijfsmanagers en humanresources-afdelingen van grote
ondernemingen kijken over het
algemeen veel meer of er voldoende pit in kandidaten zit. Met
ijver om aan te pakken en de
mogelijkheid om te functioneren
in een team. De natuurlijke aanleg van aanvoelen en aanpakken
in groepsverband is in de competitieve wereld van netwerken en
teamwork een belangrijk aspect
om op de ‘shortlist’ te komen. En
dikwijls doorslaggevend.
Door de enorme ontwikkeling van
technologie en kennis worden we
steeds meer aangezet om te specialiseren. Door van iets minder
méér te weten en te kunnen, kan
men een bijdrage leveren aan de
universele ontwikkeling. Het oude
gezegde ‘Eendracht maak macht’
is daarmee weer helemaal actueel. De nieuwe interpretatie luidt
dan: “Samen slagen we er beter in
om onze gemeenschappelijke en
individuele doelen te bereiken”.
Teamwork vraagt om communicatief talent en daar kunnen we allen
aan bijdragen. Zo kunnen we met
z’n allen tweemaal top scoren: theoretisch én praktisch. Uitgedaagd is
al half geslaagd.
PS Maar laat er geen misverstand
over ontstaan: hoge cijfers bij examens verdienen nog steeds extra
wimpeltjes.
Theo Kerstjens
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Telefoon
077 - 477 9777
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur
Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via de website of bel ons.

Glas leeg? Juist! In de glasbak

14 augustus

Geen DigiD op website gemeente

Verpakkingsglas

in een inzamelbak voor lampen en mogen

Het glas dat in de glasbak gaat. Denk hierbij

niet in de glasbak. Een inzamelbak voor

aan glazen potjes en ﬂessen. Die mogen mét

lampen vind je vaak bij winkels, maar je

restjes en mét deksels of doppen in de glasbak.

kunt ze ook inleveren tijdens onze inzame-

van de gemeente. Hierdoor kunt u sommige zaken niet digitaal regelen bij de gemeente. Dit

In de meeste glasbakken kunnen we 3

ling van het KCA (klein chemisch afval).

komt door werkzaamheden. U kunt wel digitaal een afspraak maken of andere zaken regelen

Zaterdag 14 augustus van 7.30 tot 18.00 uur kunt u niet inloggen met DigiD op de website

waarvoor u geen DigiD nodig heeft.

kleuren glas scheiden: groen, wit en bruin.
Dit gaat ook in gescheiden kleuren naar de

Glasbak vol

verwerker. Rood en blauw glas mag bij het

Op een aantal locaties (voornamelijk

groene glas. Hoe beter het glas gesorteerd

bij supermarkten) staan meerdere

is, hoe meer energie en grondstoffen er

glasbakken.

bespaard worden. Glas kan oneindig vaak

Hier komt het wel eens voor dat de koker

gerecycled worden en is hiermee dus een

van een bepaalde kleur glas vol zit. Gooi

hele duurzame grondstof.

het glas dan weg in de andere glasbak
in een koker van dezelfde kleur en zet dit

Geen lampen

glas niet bij de volle glasbak. Zo zorgen we

Kapotte (spaar)lampen en TL-buizen horen

samen voor een schone omgeving!

Bekendmakingen

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

Taxusinzameling 2021 loopt
tot en met 20 augustus

algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

Sinds begin juni is Stichting Taxus Taxi weer volop actief met de inzameling van

Evertsoord

taxussnoeisel in de strijd tegen kanker. De inzameling loopt nog een tijdje door en uw

• Mariapeel (oprichten van een

snoeisel aanmelden is dan ook mogelijk tot en met vrijdag 20 augustus.

America

Meerlo

• Dorperpeelweg 12 (oprichten machine-,

• Hoofdstraat 2 (verlagen trottoir)
• IJsvogel ong. (bouwen levensloop-

opslagloods)

bestendige woningen)
Melderslo
• Gussekuulke kavel 11-12 (nieuwe woning)

vliegtuigmonument)
Griendtsveen

• Blaktweg 10a (realiseren van een woning)

Hegelsom

Meterik

• Langstraat 46a (Melding Lozing buiten de

• Bergsteeg 7 (samenvoeging Bergsteeg

inrichting)
• Stationsstraat 123 (gebruik van het
pand en het perceel voor wonen
(burgerwoning)

• Staarterstraat ong. (bouw woning)

(bestemmingsplan)
logiegebouw met woning)
taxi komt de zakken ophalen.

• Industriestraat 19 (gebruik pand t.b.v.
verhuur kapsalon schoonheidssalon en
nagelstudio)

gemakkelijk mogelijk te maken kunnen

(melding activiteitenbesluit)

• Tienrayseweg 14 (aardbeientrayveld

• Schoolstraat 19b (verbouw pand tot

Om de inzameling voor iedereen zo

woning met logiesfunctie)
• Americaanseweg 107
Sevenum

• Vondersestraat/Melderloseweg

een afspraak via www.taxustaxi.nl, en de gratis

7 en 9, verbouw groepsaccomodatie tot

Horst
voorzien van stekteeltstellingen)

Gratis zakken en zeil

• Gussekuulke ong. (bouwen woning)

• Kanaalweg ong. (bouwen woning)

• Grubbenvorsterweg 41 (oprit)
• Klassenweg 25 (wijzigen bestemming voor
bouw woning)
Swolgen
Hogeweg 8 (huisvesting schapen)
Tienray
• Pastoor Dinckelsstraat ongenummerd
(kindervakantiewerk Kidsfun Tienray)
Meerdere locaties

gratis tassen en zeilen opgehaald worden

Taxus feitje

op onder andere de gemeentewerf:

Wist u dat er in een chemokuur meer dan

Americaanseweg 43 Horst.

7.300.000 taxusnaalden verwerkt zitten?

Lottum

Schadijkse Bossen America en Kasteelse

Met een kleine som kunt u dan wel achterhalen

• Horsterdijk 65 (verharden ivm parkeren

Bossen Horst (evenement trailrunnen,

• Kerkstraat ongenummerd (standplaats

Gratis snoeisel laten ophalen

hoeveel naalden er dit jaar al ingezameld zijn

Heeft u taxussnoeisel? Maak dan gemakkelijk

voor ruim 3.500 chemokuren.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

oliebollen)

vrachtwagens)

gemeente@horstaandemaas.nl

• Schuitwater Broekhuizen, ’t Ham Hegelsom,

4 datums september t/m november 2021)

077 - 477 9777
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15-vragen aan

Teun van Zon Horst
mee vermaken. Het is heel kalmerend, en met eigen stukken of nummers die ik (voor mezelf) schrijf kan
ik er ook emotie in kwijt. Ik speel nu
al ruim twee jaar en ben ervan overtuigd dat eraan beginnen één van
mijn beste keuzes ooit is geweest.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
‘Phineas and Ferb’ was één van de
weinige kinderprogramma’s die mijn
ouders niet verschrikkelijk vervelend
vonden. Nu ik iets ouder ben merk ik
waarom. De serie is nog steeds best
grappig en zeker vermakelijk.

Als je terug in de tijd kon gaan,
wat zou je jezelf dan als advies
mee geven?
Ik denk dat ik mezelf zou vertellen dat alles wel goed komt en ik
me vooral niet zoveel druk moest
maken. Als kind, en nu soms nog
steeds, kon ik erg goed piekeren en
me druk maken over allerlei zaken.
Zo was ik als kind een hele lange
tijd bang om te sterven door een
hartaanval. Dit was helaas niet mijn
enige irreële angst. Met dit advies
had ik vast een hoop betere nachtrust gehad.

Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Teun van Zon
18 jaar
Horst
Taalwetenschap,
Radboud Universiteit

Wie kent jou het beste?
Mijn tweelingbroer Wouter kent
mij het beste. We kennen elkaar
natuurlijk al heel erg lang en we
gaan ook zo vaak met elkaar om
dat we heel goed op elkaar zijn
ingespeeld. Als ik iets onduidelijk
uitleg weet hij vaak als enige wat
ik bedoel.

Ben je bijgelovig?
Ik zou mezelf niet per se beschrijven als bijgelovig. Astrologie en
sterrenbeelden bijvoorbeeld voel
ik niks voor. Er is één uitzondering:
afkloppen is iets wat ik wat ik eerst
voor de grap deed, maar ook iets
wat ik nog steeds wel eens doe,

ondanks dat ik ervan overtuigd ben
dat het geen effect heeft.

Dag of nacht?
Ik beschouw mezelf meer als een
dagpersoon. Ik vind tot laat in de
nacht uitgaan ook wel eens leuk,
maar ik merk dat ik laat in de avond
moeite heb met taken waar ik veel
concentratie voor nodig heb.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Mijn laatste cijfers waren al mijn
examenresultaten tegelijkertijd. Mijn
laagste examencijfer was een 6,5.
Daar was ik heel blij mee omdat ik
echt maximaal een 4,0 had verwacht
voor natuurkunde.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is gitaarspelen.
Ik ben echt geen virtuoze op gitaar,
maar ik kan me er wel heel goed
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Als 4-jarige kind op wintersportvakantie in Frankrijk werd ik meegenomen door de verkeerde skileraar
na de ski-les. Ik kon natuurlijk geen
woord Frans en was enorm bang dat
ik mijn ouders nooit meer zou zien.
Na dit trauma vond ik skiën voor een
tijd een stuk minder leuk.

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Het lijkt me helemaal niet fijn om
twee keer zo slim te zijn. Als je zo
slim bent denk je toch veel te veel
na? Bovendien denk ik dat het voordeel wat te halen valt uit twee keer
zo slim zijn heel erg tegenvalt. Doe
mij maar twee keer zo knap.

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik heb ergens op de basisschool van
die Loom-bandjes gemaakt, met
kleine elastiekjes. Achteraf was
figuurtjes maken met die elastiekjes

ook echt niks voor mij. Ik ben er ook
redelijk snel mee gestopt.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik denk dat 25 overduidelijk de beste
leeftijd is. Je bent nog jong en fit,
maar je mag ook alles. Daarbij, en ik
denk dat veel mensen dat vergeten,
zijn je hersenen pas volledig ontwikkeld rond je 25e, en dat is natuurlijk
ook erg handig.

Hoi

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou oprecht graag willen leren om
een beetje goed te kunnen zingen
en dat dan met de gitaar te combineren. Ik ben niet toondoof en
kan zeker wel wat liedjes zingen,
maar goed wil ik mezelf nog lang
niet noemen. Daarnaast is zingen
en gitaarspelen tegelijkertijd hele
andere (en vooral taaiere) koek.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Mijn ouders vertellen altijd over
hoe ik als klein jongetje, dat nog
maar net kon praten, op vakantie in
Frankrijk begon te praten met een
Fransman. Ik verstond hem niet, hij
verstond mij niet, maar dat maakte
niet uit. Ik bleef maar praten.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk nu al ruim een jaar bij Mind
Mystery in Horst. Het is een soort
themapark vol met optische illusies. Ik geef er korte rondleidingen
aan gasten en sta gepositioneerd op
verschillende plekken in het park.
Het leukste aan mijn werk is dat de
werksfeer en de collega’s echt tof
zijn. Het is erg gezellig op het werk.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
‘Coming Home’ van Sheppard geeft
me echt een geweldig gevoel. Op
vakantie naar de Verenigde Staten
in 2018 heb ik dit nummer zo vaak
geluisterd. Het was op die vakantie dat ik voor het eerst echt veel
muziek ging luisteren. Door dat nummer krijg ik soms net het gevoel
alsof ik weer op Time Square sta.
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Column

Coronamaat
regelen
Mijn allereerste column die ik
voor de HALLO geschreven heb,
ging over het festival Stereo
Sunday. Ik was superenthousiast, want het mocht weer.
Ik sloot de column toen af met,
‘in de John Doe ben ik zeker te
vinden en kunnen we wellicht
samen een drankje doen’.
En nog geen week later ging het
weer allemaal op slot.
Heel typisch dat ik zo blij was en
dit met iedereen wilde delen.
Hoe erg ik toen genoot van op een
festival staan, zingen, dansen en
springen. Nu zijn de maatregelen
toch weer aangescherpt en mogen
de festivals en concerten toch niet
meer door gaan. Geen grote feesten deze vakantie. Geen collega’s
die tegelijk vrij willen om naar
de meerdaagse festivals te kunnen gaan. Geen overvolle festivalcampings. Ik vind het jammer dat
deze evenementen weer afgelast
moeten worden. Naar mijn mening
is dit juist wat de jongvolwassenen en volwassenen nodig hebben
na dit jaar. De leukste oplossing
is dan nog altijd online festivals.
Maar alles wat bijdraagt aan de
sfeer tijdens uitgaan, concerten en
festivals, mis je tijdens dit online
alternatief. Je mist de bierdouches, de zwetende mensen om
je heen en je mist dat er geen
1,5 meter afstand wordt gehouden.
En vooral, je mist het contact en
alle vreemdelingen om je heen.
Die ‘vibe’ krijg je niet van een kortingskaartje, een verlenging van
geldigheid van kaartjes of door
alternatieven. Nu wil ik niet volledig afkraken waar de regering voor
heeft gekozen, maar bedanken kan
ik ze ook niet.
Feestjes in grote groepen komen
gelukkig steeds meer terug.
Leeftijdsgenoten die volledig
gevaccineerd zijn besluiten vaker
een feestje te geven. Ouderwets
gezellig ‘hutjemutje’ staan.
Samen drinken en samen meezingen met de muziek. Ik heb zo
hard meegezongen dat ik volgens
mij mijn stem op het feestje heb
laten liggen. Erg leuk om dan in de
horeca te werken en een drankje
moeten serveren zonder stem.
Gelukkig konden klanten en collega’s er wel om lachen.

Mirthe Suntjens
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Adver torial

Wies Pingen-Engels kan bĳna alles weer eten en drinken:

‘Als je maar goed naar je lichaam luistert!’
In augustus 2020 krĳgt Wies Pingen-Engels (69) uit Lomm last van heftige pĳnen in haar bovenbuik, vooral ‘s middags en ’s avonds.
Haar man moet ’s nachts de pĳn wegmasseren, anders is het niet te doen. Na diverse onderzoeken luidt de conclusie: de pĳn komt door
maagzuur dat naar boven komt door een breuk in het middenrif. De oplossing: een relatief kleine ingreep waarbĳ het afsluitmechanisme tussen de slokdarm en de maag wordt hersteld. Nog geen maand na deze kĳkoperatie is Wies weer zo goed als de oude.

‘Een operatie
kán de oplossing
zijn bij maagzuur,
maar er zijn meer
opties’
Zo’n twintig tot dertig keer per jaar
opereert chirurg Joop Konsten refluxpatiënten met een middenrifsbreuk.
Hiervan is sprake als de opening
tussen slokdarm en maag niet goed
wordt afgesloten door een sluitspier,
met als gevolg dat eten, drinken en
zuren vanuit de maag teruglopen naar
de slokdarm.

Tot aan haar pensioen drie jaar geleden werkte
Wies als kraamverzorgster. Ze is behoorlijk
actief: wandelt dagelijks twee uur, bakt graag
vlaaien en maakt regelmatig uitjes. Van ‘het
zuur’ heeft ze, net als haar vader trouwens,
altijd wel een beetje last gehad. Ze nam dan
een Rennie, later ook andere pillen, en dan ging
het weer. Maar die pijnaanvallen in augustus
waren nieuw.

Diverse onderzoeken
Wies: “De huisarts schreef sterkere pillen
voor, maar die hielpen niet echt, de pijn bleef.
In december volgde een echo. Hieruit bleek dat
ik galstenen had, maar dit kwam niet overeen met mijn klachten. Vanuit het ziekenhuis
volgden in de maanden daarna verschillende
onderzoeken: een kijkonderzoek van maag
en slokdarm, een CT-scan van de buik en een

PH-meting. De conclusie was helder: een breuk
in mijn middenrif. Je schrikt daarvan als je het
hoort, maar het is goed te behandelen.
Die PH-meting is een onderzoek naar de zuurgraad van de maag, met een apparaatje dat je
een hele dag bij je draagt. Via je neus loopt er
dan een slangetje naar je maag. Niet echt een
pretje! Tot voor kort moest je hiervoor twee
keer in 24 uur tijd naar Maastricht of Nijmegen.
Tegenwoordig kan het gelukkig ook in Venlo,
heel fijn. Je houdt strikt bij wat je eet en drinkt,
wanneer en hoelang je rust en slaapt en wanneer je klachten hebt. Na een dag wordt het
slangetje verwijderd en leest het apparaat de
resultaten uit. Begin mei kreeg ik hiervan de
uitslag via dr. Liedorp. Ik had in één dag vijf
zuurbranden gehad, en dat kwam heel duidelijk
door die breuk in het middenrif.

Een ingreep was nodig. Dr. Konsten, de chirurg,
gaf medio mei aan dat de operatie vanwege
corona best een tijdje op zich kon laten wachten. Daar had ik alle begrip voor. Ik was blij
verrast toen ik kort daarna toch al een oproep
kreeg voor de operatie. Op 1 juni ben ik geholpen, de dag erna mocht ik naar huis. Het herstel
verliep voorspoedig, met grote dank aan de uitstekende zorg van VieCuri.
Ze hadden me geadviseerd om twee weken
vloeibaar te eten en alles door de blender te
doen, maar dat vond ik iets teveel gevraagd.
Na drie dagen ben ik heel voorzichtig weer
gewoon gaan eten. Als je maar goed naar je
lichaam luistert! Overigens eet ik nu wel echt
minder. En dat is weer fijn voor je lijn en conditie. Maar een lekker stukje vlaai gaat er nog
best in!”

Brandend maagzuur?
Vier miljoen Nederlanders hebben er last van
“Sinds een jaar kan VieCuri de
PH-meting zelf uitvoeren en daar zĳn
we erg blĳ mee,” vertelt maag-darmlever-arts Paulien Liedorp. “Daarvóór
moesten patiënten naar Maastricht of
naar Nĳmegen om het slangetje dat bĳ
het meetapparaat hoort, via de neus in
de maag te laten plaatsen. Vervolgens
ging je naar huis, waar gedurende 24
uur van alles wordt geregistreerd en
daarna moet de patiënt weer terug naar
Maastricht of naar Nĳmegen om het
apparaat in te leveren en de sonde te
laten verwĳderen. Vervelend, omslachtig en belastend. Nu kan de hele behandeling bĳ VieCuri plaatsvinden.”
Ongeveer vier miljoen Nederlanders hebben maandelijks last van brandend maagzuur.
Circa vijf procent van de Nederlanders heeft
zelfs dagelijks last van zuurbranden, waarbij
de maaginhoud terugstroomt in de slokdarm.
Bij deze refluxklachten proef je echt het zuur,
maar kun je ook een beklemmend of branderig
gevoel krijgen achter het borstbeen. Het zuur

Joop Konsten, maag-darm-chirurg, benadrukt dat een ingreep voor een deel van
de reflux-patiënten dé oplossing is, maar
lang niet altijd: “Onze werkwijze is dat we
eerst uitgebreid onderzoeken op welke
wijze en hoe vaak de patiënt last heeft
van zuurbranden. Collega Liedorp is daar
vooral mee bezig. Samen met de patient bekijken we vervolgens wat de beste
optie is. Soms lukt dat al met het aanpassen van het eet- en drinkpatroon of het
stoppen met roken. Daarnaast kan er veel
met medicatie. Daar moet je je dan wel
langdurig aan kunnen houden. Het voordeel van de ingreep zoals we die ook bij
mevrouw Pingen-Engels hebben uitgevoerd, is dat het probleem zelf wordt
opgelost. Meestal dan, want 100% zekerheid kunnen we nooit geven. De ingreep
is een kijkoperatie, waarbij we via kleine
sneetjes, met behulp van 3d-technieken
het afsluitmechanisme tussen maag en
slokdarm versterken. Normaal gesproken mag de patiënt na een dag weer naar
huis.
De wat complexere operaties doe ik
samen met mijn collega Toine Bell uit
het Laurentius ziekenhuis in Roermond.
Die samenwerking is fijn en functioneel.
Voor ons als artsen, en vooral voor de
patiënten in Noord- en Midden Limburg
die zo in hun eigen ziekenhuis behandeld
kunnen worden.”

Tekst: Frank Heijster
Foto’s: PCL photography
kan er tevens voor zorgen dat de onderkant van
de slokdarm ontstoken raakt.
Op haar spreekuur bij VieCuri ziet Paulien
Liedorp veel patiënten met reflux-klachten:
”Iedereen kan last van maagzuur krijgen,
voor mensen met overgewicht geldt dit vaker
omdat zij een hogere druk op de buik ervaren.
Bij regelmatige klachten is verder onderzoek

verstandig. De eerste stap daarin is een maagonderzoek of gastroscopie. Ook kan dus sinds
kort bij VieCuri de 24-uurs PH-meting worden
uitgevoerd. De PH is een maat voor de zuurgraad. We kijken dan heel precies hoe vaak en
in welke situaties er maaginhoud terugvloeit.
Dit hebben we ook bij mevrouw Pingen-Engels
gedaan.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Jako-dagen haalt 3.385 euro op voor
jeugdafdelingen
Voetbalvereniging S.V. Lottum organiseerde de afgelopen weken samen met Sportevents4Kidz voor de vijftiende keer de Jako-voetbaldagen en voor de zevende keer de Jako-korfbaldagen. Er deden zo’n driehonderd
kinderen mee aan de sportdagen.

Tijdens de Jako-dagen werd ook een
sponsoractie opgezet. De achterliggende gedachte hierbij is om de deelnemers ervan bewust proberen te
maken dat er veel kinderen zijn in de
wereld die het veel en veel slechter
hebben dan zij. Met een kleine inspanning kunnen de deelnemers aan de
voetbal- en korfbaldagen een bijdrage
leveren aan een betere toekomst
met meer plezier voor deze kinderen.
Sponsordoelen tijdens de afgelopen
jaren waren onder andere de speeltuin
Mart Roeffen in Grubbenvorst, stich-

OPENINGS
KORTING
*

Misgelopen inkomsten
Dit jaar heeft de organisatie besloten
om het sponsorbedrag beschikbaar te
stellen aan de Jeugdafdeling. Elke speler doet mee voor de jeugdafdeling van
de eigen vereniging. Door de coronacrisis hebben de sportverenigingen
het zwaar te verduren. Omdat er geen
wedstrijden en toernooien hebben
kunnen plaatsvinden, hebben de clubs

behoorlijk wat inkomsten misgelopen.
Zo waren er bijvoorbeeld helemaal geen
kantine-inkomsten. Daardoor zijn de
clubs genoodzaakt budgetten te verlagen en te bezuinigen. “Om toch de
benodigde materialen en kleding te
kunnen aanschaffen voor de jeugd hebben wij besloten om de jeugdafdelingen
als sponsordoel van dit jaar te stellen.
De jeugd is immers de toekomst van de
club”, aldus de organisatie. Met de twee
sponsoracties op de slotdagen werd er
door de deelnemers dit jaar in totaal
3.385 euro bijeengebracht.

Korfbalclinic TeamNL in
Hegelsom
Jet Hendriks en Mick Snel, twee internationals van TeamNL
Korfbal, geven op woensdagavond 18 augustus een korfbalclinic
bij korfbalvereniging SV Oxalis in Hegelsom. De clinic wordt
gegeven aan het Aspiranten B- en C-team en zal korfbal technische oefeningen bevatten.

De clinic kan ook bijgewoond worden
door geïnteresseerde train(st)ers/
coaches van KKH en KKV op Sportpark
Wienus in Hegelsom. Voor hen gelden
de algemene coronaregels, waarbij
er 1,5 meter afstand van anderen
gehouden moet worden.

WE ZITTEN
WEER LEKKER
IN VENLO

TeamNL Korfbal is regerend World
Games-, wereld- en Europees
kampioen. Het team won negen keer
de World Games en veroverde tien
WK- en zeven EK-titels.
Beeld: Marco Spelten

Montèl Caesar
Banktopper* Hoekbank.
Incl. binnenvering t.w.v. € 200.- en zwart
metalen sledepoten in stof van € 2349.- voor

1999.-

Woonboulevard Trefcenter

ROUND
TABLE
CADEAU

**

Voor de eerste 100 klanten

COMPLEET
VERNIEUWDE
WINKEL

Montèl Romero
3-zits. Zoals getoond in stof
excl. sierkussens € 1199.In leer vanaf € 1499.In stof vanaf € 899.NU MET 10% KORTING

809.-

Montèl Hampton
Hoekbank. Zoals getoond in stof
incl. 2 rugkussens in stof en 1 rugkussen
in leer excl. sierkussens € 3099.In stof vanaf € 2299.NU MET 10% KORTING**
Montèl Phillipe
3-zits. Zoals getoond
en in stof vanaf incl. 2 armkussens
en sledepoot excl. sierkussens € 1699.NU MET 10% KORTING

1529.-

2069.-

*Banktopppers zijn uitgesloten van de actie, deze hebben al een vaste voordeelprijs.
**bij besteding vanaf € 1500.-

10%

ting Funpop, stichting Walk 4 the Roses,
Gehandicaptenvoetbal Broekhuizenvorst
en het project Alpe d’HuZes.

Twee internationals

1208 \ enzo
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Geplukt

Eva Wetsteijn Sevenum
De rode draad in het leven van Eva Wetsteijn is de wereld mooier maken. Dit doet ze onder andere bij haar lessen over kunstgeschiedenis, tijdens het geven van yoga en sinds kort ook
als dorpsondersteuner van Helden. Deze week wordt de 38-jarige moeder van twee kinderen uit Sevenum geplukt.

Eva groeide op in Helden, in een
warm en ruimdenkend gezin.
Als kind wilde ze al graag anderen
helpen. “Eigenlijk kom ik uit een
hippiegezin, mijn ouders gingen
uit van hun eigen kracht. Ze gingen
hun eigen weg in het leven en
leerden mij dat het oké is om
out-of the-box te denken. Zij waren
altijd aan het verbouwen en
daardoor heb ik ook oog gekregen
voor vernieuwing. Daarom wilde
ik de wereld beter maken. Ik ben
altijd een natuurkind geweest;
toen ik bij het IVN lid was, zette
ik me al in voor beschermde
diersoorten. Ik maakte als 10-jarige
een actieplan en schreef een brief
aan de gemeente.”
Tijdens haar studententijd werd
een tweede fascinatie gevormd:
de interesse in kunst. “Zo lang
er mensen zijn in de wereld, zal
er kunst zijn. Kunst kan nooit

door automatisering, bijvoorbeeld
door robots, overgenomen worden
door. Dat maakt het fascinerend
voor mij. Kunst wordt namelijk uit
emotie of verzet gemaakt. Je kunt het
zien als een uitlaatklep.” Vanwege
die fascinatie koos Eva ervoor om
kunstgeschiedenis te studeren en zich
te specialiseren in de architectuur uit
de 20e eeuw. In 2008 zette ze haar
eigen adviesbureau op. “Nee, ik maak
zelf geen kunst. Mijn zusje wel en
mijn moeder was ook altijd creatief.
Het zit dus wel in onze familie. Ik heb
me vooral op de theorie gefocust.
Ik geef advies en achtergrond over
bijvoorbeeld monumenten. Daarnaast
geef ik les over kunstgeschiedenis.”

Kunst
Toch blijft het niet bij twee fascinaties,
enkele jaren geleden kwam daar een
derde bij: het zelf genezend vermogen
van een mens. “Ik vind het fascinerend

dat een wondje vanzelf dichtgaat
zonder dat je daar zelf actief iets
voor hoeft te doen. Iets in de mens
maakt zichzelf beter. Omdat mijn
werk steeds onpersoonlijker werd,
doordat ik dikke rapporten schreef
zonder enig contact te hebben met
mensen, ben ik me gaan verdiepen
in yoga. Ik volgde zelf al lessen en
ik merkte dat het goed werkte. Ik zit
veel in mijn hoofd en yoga gaf me
rust. Daarnaast zag ik dat mensen met
chronische klachten zich door yoga
beter voelen. Ik wilde die ontspanning
ook anderen graag laten ervaren en
besloot om yogadocente te worden.”
Daar heeft ze nog een studie tot
complementaire zorgprofessional aan
toegevoegd. “Binnen twee jaar hoop
ik mijn eigen praktijk te openen als
klassieke homeopaat. Dit wil ik graag
samen doen met andere professionals
uit de alternatieve geneeskunde. Maar
voordat dat gebeurt, wil ik mijn baan,

die ik onlangs heb aangenomen, op
orde hebben.”

Elke situatie is uniek
en dat maakt het werk
gevarieerd.

Eva werkt namelijk sinds vorige week
drie dagen in de week in Helden als
dorpsondersteuner. Inwoners kunnen
bij haar terecht met uiteenlopende
zorgvragen. Ze wil het werk als dorpsondersteuner blijven combineren met
de kunstgeschiedenislessen. De yoga
lessen liggen nu stil vanwege corona.
“Ik had verwacht dat ik vooral ouderen
zou helpen, maar ik heb gemerkt dat
ook jonge gezinnen om hulp vragen.
Elke situatie is uniek en dat maakt
het werk gevarieerd. Deze baan is op

mijn lijf geschreven. Ik hou ervan om
met mensen te werken. Dat is de rode
draad in mijn leven. Daarnaast vind
ik het magisch om te zien wat er uit
een samenwerking ontstaat als je niet
voor je eigen gewin gaat. Ik geloof
sterk in de ‘wisdom of the crowd’.”

Bezige bij
Je kunt Eva dus omschrijven als een
bezige bij. Afschakelen doet ze vooral
door buiten te zijn. “Ik ben een buitenmens en vind de natuur prachtig hier
in Sevenum. Ik vind het fijn om urenlang te wandelen, daar kan ik door
ontspannen. Daarnaast vind ik het
leuk om te reizen en heb ik al veel van
Europa gezien. Schotland staat nog
altijd op mijn lijst. De mooie taal, de
ruwe natuur en het mystieke karakter
van het land spreken me aan. Ik hoop
het land snel te kunnen bezoeken.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert
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Nienke Wijnhoven komt
met debuutsingle
Zangeres Nienke Wijnhoven uit Horst heeft haar single ‘Why’ gepresenteerd. Dit is haar debuutsingle.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Beau Belle in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam,
tel.nr. en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag
15 augustus (12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

‘Why’ staat voor Wijnhovens eigen
ervaring in haar jeugd waarin ze zich
afvraagt, waarom. Waarom liepen
de dingen zo? Waarom moest het
zo zijn? Waarom was je er niet voor
me toen ik je nodig had? Wijnhoven:
“Deze nieuwe single heeft veel bloed,
zweet en tranen gekost, maar we
hebben er vooral ook heel veel liefde
in kunnen stoppen.” De single presenteert Wijnhoven in samenwerking met
Geert Keijsers, haar muzikale partner.

Opnieuw beginnen
Wijnhoven werd bekend van haar
deelname aan The Voice of Holland.
Daarna hoorde Horst aan de Maas niet
veel van haar. “Mensen gingen vra-

gen stellen: Wanneer kom je met iets
nieuws?”, zegt de zangeres. Onder die
druk sprak ze haar eigen spaarpotje
aan en dook de opnamestudio in.
“Achteraf was dit veel te vroeg en het
eindresultaat voelde ook niet goed”
zegt ze. “We hebben hierna de regie
weer in eigen handen genomen en
zijn weer helemaal van vooraf aan
begonnen. Je leert steeds meer vertrouwen op je eigen intuïtie. We zijn
het opnameproces weer opnieuw
begonnen.” Ondertussen heeft ze zo’n
twaalf liedjes klaarliggen. Een aantal
van deze liedjes moeten nog wel een
keer opnieuw gemixt worden.
De nieuwe single ‘Why’ is nu te beluisteren via Youtube, Spotify en iTunes.

Kroetwis maken in
Openluchtmuseum de Locht
Bij Openluchtmuseum de Locht in Melderslo kan op zondag 15
augustus, ter ere van Maria Hemelvaart, kroetwis gemaakt
worden. Dit is een bundel van diverse geneeskrachtige kruiden en
gewassen.

Horizontaal
1. Nalatig 6. Adellijke titel 13. Invloedrijk persoon 19. Losse naad 21. Beet 22. Jonge hond 24. Gezang
25. Operatiekamer 27. Kruiderij 29. Bloemistengrond 32. Knock-out 33. Regionale Omroep Zuid 35. Ereis
36. Europeaan 38. Erg 39. Valies 40. Gesloten 41. Voederbak 43. Nader overeen te komen 45. Slimmerik
47. Vrij 48. Mand 49. Optocht 51. Uitdrukking 53. Besmettelijke ziekte 54. Pulverig 55. Eenheid van vermogen
56. Plant 58. Make-up artikel 60. Werpspel 62. Gezel 64. Om te feliciteren 65. Stel 67. Opstootje
68. Een zekere 69. Drietal 70. Moeder 71. Probleem 72. Ransel 73. Onroerend goed 75. Lied 76. Baat
78. Erfelijkheidsdrager 79. Onduidelijk- 81. Franse NV 82. Franse likeur 84. Moeder 86. Eens 89. Erewacht
91. Venster 92. Begroeting 93. Bezinksel 95. Geur 97. Ras 99. Voorgebergte 100. Ogenblik 101. Resterend
103. Naam van Paus 105. Getal 106. Bijt 107. Dwaas 108. Omroep 109. Brandgang 111. Zedig 113. Keurig
114. Boom 115. Dermate 117. Omgekeerd 119. Deel van de Bijbel 120. Bierbestanddeel 121. Verlaagde toon
123. Ton 124. Iedere 126. Spaanse drank- 127. Openhartig 128. Slordige vrouw
Verticaal
1. Sportbroek 2. Oude Testament 3. Zeehond 4. Getal 5. In elkaar 7. Scheepsroep 8. Pook- 9. Voorzetsel
1O. In persoon 11. Groot tankschip 12. Haast 14. Spoedig 15. Leidsman 16. Ontkenning 17. Ten bedrage van
18. Kaartterm 20. Winterjas 23. Uitroep van afkeer 26. Ronduit 28. Neusvocht- 30. Telegraaf restant
31. Koraaleiland 32. Kort gezegd 34. Deel van schoen 37.Vlaskam 38. Rangtelwoord 40. Gokspel 42. Sluitmiddel
44. Omroepvereniging 46. Bij voorbeeld 47. Strik-48. Vaartuig 50. Theesalon 52.Zeepaling 54. Meterton
55.Zuivelproduct- 57. Deel van het jaar 59. Boffer 61. Hardloper 62. Met genoegen 63. Kindergroet 64. Balletje papier
66. Spinnenweb 69. Ter zake van 74. Getier 75. Hap 77. Kweken 78. Deel van de mond 80. Spelonk
81. Kalm en helder 83. Getroffen 84. Zoog diertje 85. Ons inziens 87. Boom 88. Zoete stof 90. Neerslachtig
92. Moedig mens 94. Technische titel 96. Gril 98. Waffel 99. Soort pruim 100. Geroosterde sandwich 101. In orde
102. Rang 104. Soort hennep 107. Veel kostend 108. Binnen 110. Tegen 112. Alleen spel 115. Hond 116. Klaar
118. Militaire luchtvaartdienst 120. Met name 122. Zijne Majesteit 123. Verenigde Naties 125. En dergelijke

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 5 augustus 2021 was:
‘Met hem kun je alle kanten uit’. En de winnaar is: Marie-Berthe Dierx uit Horst.
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,- te besteden bij Keurslagerij Crist Coppens in Horst!

Sudoku

8

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

De kroetwis werd vroeger tijdens
de misviering gezegend en vervolgens mee naar huis genomen
om mensen te beschermen tegen
verschillende kwaaltjes en onheil.
Zondagmiddag kunnen zowel kinderen als volwassenen een kroetwis

maken in het museum. Er worden
ook diverse ambachten gedemonstreerd en bezoekers kunnen de
werking van de veilingklok bekijken.
Verder zal de muziekgroep Vur de
Wind optreden.

Kijk voor de oplossing
volgende week in
de HALLO.

2

4

3

7

6

1

5

9

8

1

9

6

3

5

8

4

7

2

5

8

7

4

2

9

1

3

6

9

3

5

2

8

4

6

1

7

Oplossing
vorige week:

8

7

4

1

9

6

2

5

3

6

2

1

5

7

3

8

4

9

4

5

2

6

3

7

9

8

1

3

6

8

9

1

5

7

2

4

7

1

9

8

4

2

3

6

5

6
5

5

5
3

3
9

3
1
4

6

3

9

2

4

5

8

7
8

9

1

5
6

2
2

3

2

1
9

1208 \ service
Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

10.30

11.00

Grubbenvorst

zaterdag
Heilige mis
19.00
Hoogfeest Maria Ten hemelopneming
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Hegelsom
zondag

woensdag
donderdag
vrijdag

Apotheek Maasdorpen
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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Meerlo

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

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas

zondag
Heilige mis
09.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Spoedgevallendienst

Swolgen

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray

13 t/m 15 augustus
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

16 t/m 19 augustus
Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

zaterdag
Heilige mis
20.00
aansluitend lichtprocessie
zondag
Marialof
15.00
aansluitend sacramentsprocessie
woensdag
Heilige mis
19.00

De Schuilplaats
zondag

Tandarts

kerkdienst

10.00

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

Alarmnummer
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Grip houden op het leven

Groepstraining GRIP&GLANS voor 55+
Welzijnsorganisatie Synthese organiseert vanaf maandag 27 september de cursus GRIP&GLANS. Deze cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten en richt zich op 55+’ers die behoefte hebben aan ondersteuning
bij het vinden van manieren om grip te houden op hun leven en om hun leven meer glans te geven.
Met de cursus GRIP&GLANS biedt
Synthese ondersteuning in het
zoeken naar nieuwe mogelijkheden om je tijd prettiger in te vullen
en in het aanleren van vaardigheden om zelf actief bij te dragen
aan de glans van je eigen leven.
De trainingen zijn gericht op de
versterking van zelfmanagementvaardigheid en welbevinden.
De cursus is gericht op inwoners
van 55+ uit de gemeenten Horst
aan de Maas, Venray, Bergen,
Gennep en Mook en Middelaar.

Bijeenkomsten
De cursus bestaat uit zes
wekelijkse bijeenkomsten van
2,5 uur bij Synthese in Horst.
Deze bijeenkomsten vinden
plaats op 27 september, 4, 11, 18,
25 oktober en 1 november. De groep
bestaat uit ongeveer tien personen
en wordt begeleid door twee
trainers. Aanmelden kan tot en met
zondag 12 september via: www.
synthese.nl/activiteiten Neem voor
meer informatie of vragen contact
op via groepswerk@synthese.nl

Synthese is een welzijnsorganisatie in Noord- en Midden-Limburg.
Deze organisatie biedt onder
andere ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk en
bij het vormgeven van een aangename leefomgeving. Synthese
wil mensen in contact te brengen
met buurtbewoners, initiatieven of
verenigingen die hen verder kunnen helpen. Het uitgangspunt is dat
iedereen van betekenis is en het
streven is dat iedereen meedoet,
ook nieuwe dorpsgenoten.

Benaderd door theaterstichting Craviet

Theaterproductie documentaire ‘Wei’ in de maak
Er komt een theatervoorstelling van de documentaire ’Wei’. In deze documentaire volgt filmmaker
Ruud Lenssen uit Horst zijn vader Jac nadat hij de diagnose dementie heeft gekregen. Het initiatief voor
deze voorstelling komt van theaterstichting Craviet, dit in samenwerking met Schouwburg Venray.
Ruud Lenssen is benaderd door
theaterstichting Craviet. Craviet ontwikkelt theaterstukken die telkens
een overkoepelend maatschappelijk
thema hebben. “Het verhaal in ‘Wei,
achter de mist’ wordt niet precies hetzelfde als dat van de film, maar het
wordt wat breder. Zo zien we op het
podium straks niet alleen personages,
maar worden er ook originele decor-

stukken gebruikt, zoals de muts van
pap”, aldus Lenssen. Hiernaast is het
idee ontstaan om op het podium een
scherm te plaatsen, waarop beelden
van ‘Wei’ te zien zijn die nooit eerder
zijn vertoond.
De première van de theatervoorstelling vindt plaats op 21 september
2022, Wereld Alzheimer Dag, in de
Schouwburg Venray. Het is de bedoe-

ling om de voorstelling op meerdere
plekken in Noord-Limburg te laten
zien. “Er wordt hard gewerkt aan het
script”, zegt Lenssen. “De rol van mijn
vader is vergeven, maar voor de rol
van mijn moeder kunnen mensen nog
auditie doen.” Mensen met toneelervaring, die graag een rol willen spelen
in de voorstelling, kunnen zich aanmelden via info@craviet.nl

Hulp bij maken carnavalsnummer

Liedjesmiddag in Grubbenvorst
Carnavalsvereniging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst organiseert op zondagmiddag 26 september
een liedjesmiddag voor zowel kinderen als volwassenen.
De winnaars bij de kinderen en de
nummers één, twee en drie bij de
volwassenen mogen hun nummer
opnemen in een professionele studio. De organisatie zorgt voor enkele

hulp om het carnavalsnummer in
het leven te roepen. “Wij beschikken over mensen die jullie kunnen
helpen bij de tekst en het arrangement. Zelfs als je een steuntje in

de rug nodig hebt om het nummer
goed te zingen, weten wij de weg”,
aldus de organisatie. Opgeven kan
bij Wim Seegers via 06 22 34 44 50.
Aanmelden kan tot 1 september.

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Voor kinderen tot 9 jaar

Voorleesactiviteit bij BiblioNu
BiblioNu organiseert donderdag 19 augustus van 18.00 tot 19.30 uur een voorleesactiviteit voor ’t Gasthoês
tijdens het festival ‘Vier de zomer’ in Horst.
Het voorlezen is gericht op kinderen
van 3 tot en met 9 jaar. Om 18.00 uur
is er voor de jongste kinderen een
voorleesverhaal over een krokodil. De

kinderen van 7 jaar en ouder krijgen
om 18.45 uur een verhaal over een
gekke kapper te horen. Hierna kunnen zij aan de slag gaan met een

green screen, waarmee ze zelf een
bepaald kapsel kunnen creëren bij
iemand anders.

Oudste volhouder

Ger gehuldigd bij tennisclub Grubbenvorst
Ger van Haeff uit Grubbenvorst is op dinsdagmorgen 10 augustus in het zonnetje gezet door het bestuur van
tennisclub Grubbenvorst. Koffie met vlaai met andere seniorentennissers werd aangeboden.

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

Op 8 augustus is Ger van Haeff 85 jaar
geworden. “Hij is de oudste volhouder bij onze club, die na opgave via
WhatsApp op bijna alle dinsdag- en
donderdagochtenden zo’n 1,5 uur ten-

nist. Wanneer je denkt dat Ger alleen
ballen die in zijn buurt komen terugspeelt, vergis je je. Hij weet vaak ook
ballen waarvoor een sprintje nodig
is terug te spelen. Verder verrast hij

menig tegenspeler met z’n keiharde,
lage balletjes over het net, liefst een
passeerslag op de ‘trambaan’”, aldus
tennisclub Grubbenvorst.
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
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INCL. GRATIS TABLET
HOES T.W.V. €24,95!

1499,-

PHILLIPS OLED TV
55OLED805

999-

• 55 Inch
• Ultra HD 4K
• Ambilight

SAMSUNG TABLET
T500 GALAXY TAB
A7 DARK GREY

253,95

179,-

• 10.4 Inch
• 64 GB
• Snapdragon 662

1400
T/PM

MIELE WASMACHINE
WEA 035 WPS
• SoftCare-trommel
• EasyControl
• ProfiEco-motor

889,-

749,-

8

KG

64
dB
INCL. GRATIS STRIJKPLANK T.W.V. 59,95!

TEFAL STOOMSTRIJKIJZER
SV9202

309,90

199,-

• Afneembaar waterreservoir
• Stiller dan gemiddeld
• 7,5 Bar

AEG OVEN MET
MAGNETRON
CME565000M

749,-

599,-

• 9 Verwarmingsfuncties
• Magnetronvermogen 1000 W
• Nismaat (HxBxD)
45 x 56 x 55 cm

MAAK KANS OP EEN TREK
E-BIKE T.W.V. MAX. € 4.799,829,-

BOSCH WARMTEPOMPDROGER
WTW85495NL

599,-

• SelfCleaning Condensor
• Zeer stil
• Zuinige wasdroger

8 WINKELS IN LIMBURG ROERMOND WEERT PANNINGEN TEGELEN ECHT HEYTHUYSEN HORST SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

