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Dag van het jonge kind
Het Lambertusplein in Horst werd woensdag 22 september omgetoverd tot de plek waar je van alles kon ontdekken over gezonde voeding en wat daarmee te maken heeft. Samen met
werkgroep het Jonge Kind en Ben Bizzie organiseerde Sport aan de Maas de Dag van het Jonge Kind. Alle kinderen van 0-4 jaar waren samen met papa, mama, verzorgers, opa en/of
oma uitgenodigd om te komen. Ben Bizzie trapte de dag af om 09.30 uur, waarna tijd was voor de activiteiten die op en rondom het plein werden aangeboden. Iedereen ontving aan
het eind van de ochtend het spiksplinternieuwe Ben Bizzie eetboek.

Horst aan de Maas stemt in met uitbreiding zonneparken
Californië
Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Horst aan de Maas stemde tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 21 september in met het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van twee
zonneparken in het projectvestigingsgebied glastuinbouw Californië. Het betreft de locaties het Nieuw Erf
in Horst en de Vinkenpeelweg in Grubbenvorst. Wel waren enkele raadsleden kritisch over het voorstel.
Het park aan het Nieuw Erf omvat
momenteel een oppervlakte van
4,1 hectare, waar nu 1,37 hectare
bijkomt. De locatie aan de
Vinkenpeelweg is op dit moment
12,7 hectare en groeit met
6,8 hectare. De meeste partijen
waren positief over het uitbreiden
van de twee zonneparken.
Wel gaven meerdere partijen aan
dat er wordt afgeweken van de
eerder opgestelde KODE, Kader voor
Opwekking Duurzame Energie.

“In KODE zijn kaders vastgesteld
waaraan een initiatief moet
voldoen”, zei Jan Wijnen (PvdA).
“Bij het eerste initiatief wordt hier
al vanaf geweken. Bij middelgrote
zonneweides tussen de 5 en 15
hectare worden eisen gesteld zoals
het toetsen van de landschappelijke
inpassing en worden eisen gesteld
om te waarborgen dat onze inwoners
via een energiecoöperatie kunnen
meeprofiteren van de opbrengsten.
Deze afspraak mist PvdA in het

voorstel.” De partij was desondanks
positief over het voorstel en vond het
een goede locatie. Essentie was het
ook eens met het voorstel, maar gaf,
net als PvdA, aan dat KODE in acht
moet worden genomen. “Beleid is
beleid, dat stellen we niet zomaar
op. Desondanks kan er één keer
sprake zijn van een uitzondering”,
zei Kay Thijssen.
Ook het CDA sprak positief over het
voorstel. “Dit plan heeft geen negatief effect op de exploitatie van

Californië. De grond die gebruikt
wordt voor de opwekking van zonneenergie is voor 70 procent niet
bruikbaar voor kassen of akkerbouw.
Daarnaast is er een omgevingsdialoog gevoerd en die is goed
verlopen. Verder is er sprake van
50 procent burgerparticipatie en is er
oog voor natuur en toerisme”, lichtte
Eric Brouwers (CDA) toe.

Tegenstand
Het afwijken van de eerder opgestelde KODE was voor VVD een
reden om tegen het voorstel te
stemmen. Yvonne Douven (VVD):
“Meteen afwijken van het nieuwe
energiebeleid, een valsere start kun

je niet bedenken. Ruimtelijk gezien
is de uitbreiding van de zonneparken een logische keuze, maar de
raad is onvolledig geïnformeerd
en er is geen sprake geweest van
een open en eerlijk proces.” Ook SP
en BVNL waren tegen het voorstel.
Imke Emons (BVNL) was van mening
dat de leefbaarheid van het gebied
Californië niet ten goede komt met
de uitbreiding van de zonnevelden.
“Er is genoeg plek op daken van
industriële gebouwen.”

Tekst: Floor Velthuizen
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Caroline Kortooms kijkt terug op haar eerste jaar
als Gezondheidsmaker
Caroline Kortooms is inmiddels één jaar de Gezondheidsmaker van de Gezondste Regio 2025. Zij volgde vorig
jaar Jan Jenneskens op. Het is het doel van de stichting om de inwoners van Noord- Limburg te inspireren
gezonde en bewuste keuzes te maken. Kortooms heeft het afgelopen jaar bijgedragen aan het vergroten van
het bewustzijn wat betreft deze kwestie. Ze hoopt in 2025 nog verder op weg te zijn hiermee.
Caroline Kortooms kijkt met een positief gevoel terug op het afgelopen
jaar. “Mijn voorganger Jan Jenneskens
heeft er, de afgelopen zes jaar, met
verschillende projecten voor gezorgd
dat de stichting behoorlijke naamsbekendheid heeft gekregen”, vertelt
ze. De Gezondste Regio 2025 is in 2015
opgericht door een groep ondernemers en heeft het doel Noord-Limburg
gezonder te maken. “De acht gemeenten van de regio hebben dit thema
breed omarmd. Van Beesel tot Mook
en Middelaar worden inspanningen
verricht om onze ambitie ook daadwerkelijk te doen slagen. Er zijn de nodige
subsidiegelden beschikbaar gesteld
door gemeentes, provincie en Rijk.
Ons doel om de gezondste regio te worden wordt dus breed gedragen en dat is
niet alleen geweldig, het is ook noodzakelijk om tot wezenlijke verandering te
komen. Het afgelopen jaar heeft er een
hernieuwde focus plaatsgevonden.”

Hoofdtaak
Toen Jenneskens vertrok, werd
Kortooms in huis gehaald. “Het was
bijna niet meer te managen toen”,
legt ze uit. Kortooms had al de nodige
ervaring, omdat ze twintig jaar lang
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algemeen directeur van attractiepark
Toverland in Sevenum is geweest.
“Het daagde me uit hoe je een stichting dusdanig organiseert, dat het een
echte beweging wordt en er zoveel
mogelijk van de 280.000 inwoners
worden verleid en geïnspireerd om
mee te doen. Het afgelopen jaar hebben we dan ook gebruikt om, samen
met het bestuur en mijn twee collega’s,
de stichting uit de fase van ‘starter’
naar de mooie vervolgfase van volwassen organisatie te leiden. Concreet
betekent dit dat we een aangescherpte
visie en doelen hebben geformuleerd
en dat al onze activiteiten en projecten
hierbinnen passen. Dat zorgt voor een
duidelijke structuur en heldere focus en
dat werkt wel zo fijn.”
De hoofdtaak van de stichting is het
inspireren van inwoners van NoordLimburg tot het maken van bewuste,
gezonde keuzes. “Elke inwoner is in
staat het verschil te maken. Als duizenden inwoners dit doen, tillen we
Noord- Limburg gezamenlijk echt naar
een hoger niveau waar we allemaal de
vruchten van plukken. Dit kan op allerlei gebieden zoals onderwijs, logistiek
en landbouw. Om dit te doen, zijn we
bezig zo veel mogelijk activiteiten te
ontplooien en communicatie te verzorgen om mensen te inspireren tot meer
bewustzijn. Immers, de keuzes van
vandaag bepalen de gezonde of ongezonde toekomst van morgen. Wij vragen dus heel gericht: wat kies jij? De
rol van de stichting hierin is inspireren,
informeren en activeren. We organiseren bijvoorbeeld gezondheidscafés
en webinars, zetten een aansprekende
fotowedstrijd op en brengen een glossy
rondom het thema ‘Gezondste Regio’
uit.”
Kortooms geeft aan dat intrinsieke
motivatie van belang is bij het creëren van gezondere gewoontes onder
de inwoners van de regio. “Dit is de
motivatie die vanuit mensen zelf komt.
Dat is niet af te dwingen, daarom is
inspireren ook het enige, juiste instrument hierbij. We hopen dat mensen
vervolgens, door onze activiteiten,

bepaalde gezonde gewoontes oppakken. Dit kan heel klein zijn, er hoeft
niet gelijk een marathon gerend te
worden. Eén sigaret minder op een dag
of een dagelijkse wandeling kan al een
begin zijn. We vinden het belangrijk dat
het allemaal niet te ingewikkeld is.”
De Gezondste Regio tracht mensen te
inspireren om eigen verantwoordelijkheid te nemen en te kijken wat zij zelf
kunnen doen om gezonder te leven.
“Als iedereen dat doet, dan heeft dat
effect op meerdere gebieden zoals
onderwijs, ondernemingen en recreatie. Er ontstaat dan een soort sneeuwbaleffect. Als iedereen doet wat in zijn
eigen invloedssfeer ligt qua gezondere,
bewustere keuzes, dan komen we uiteindelijk het verst.”
Iets wat Kortooms heel belangrijk
vindt, is dat mensen beelden krijgen
van hun gezonde toekomst. “We stellen onszelf de vraag: hoe gebruiken we
nu zo inspirerend mogelijk beelden en
hoe vertellen we inspirerende verhalen
waar mensen door getriggerd worden
om gezonde keuzes te maken? We hebben bijvoorbeeld een fotowedstrijd
georganiseerd, waarbij we NoordLimburgers vragen een foto te maken
van hun gezonde keuze en deze op te
sturen. Prijswinnaars konden 500 euro
winnen. We hopen hierbij dat mensen
niet alleen zichzelf, maar ook elkaar
motiveren. Dat leidt ertoe dat mensen
bewustere keuzes maken.”

Hoogtepunten
Het afgelopen jaar is Kortooms goed
bevallen. “Het was even wennen, ik
kwam vanuit een totaal andere wereld:
vanuit een onderneming naar iets overheidsgerelateerds”, legt ze uit. “Maar
het thema komt zo uit mijn poriën en
de mensen waarmee ik mag werken
zijn zo gedreven. Ook heb ik superveel
vrijheid in het inrichten van de stichting en het formuleren van de boodschap van communicatie waar ik in
geloof. Het had niet mooier kunnen
zijn. Waar het bij Toverland gericht was
op zo’n 800 medewerkers en anonieme consumenten, heb ik nu weinig

medewerkers en bestaat het speelveld
nu uit 280.000 inwoners, dat vind ik
waanzinnig.”
Afgelopen jaar brachten Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima
een bezoek aan De Gezondste Regio.
“Dit was een hoogtepunt voor de
stichting, omdat ze echt aangaven
op bezoek te komen bij de gezondste regio, niet zomaar Noord-Limburg.
Dit betekent dus dat de naam begint
te leven en te bestaan, dat is geweldig.” Kortooms had naast dit bezoek
ook nog een persoonlijk hoogtepunt
in het afgelopen jaar. “Ik ben enorm
dankbaar voor het feit dat ik de stichting heb mogen transformeren naar
een visiegerichte organisatie”, legt ze
uit. “Het hebben van een bepaalde
visie is ontzettend belangrijk. Dat is het
fundament onder de hele transformatie naar Gezondste Regio. Wat je vóór
je ziet, dat ga je doen. En wij zien het
voor ons.”

Toekomstbeeld
Kortooms hoopt dat de stichting de
komende jaren kan blijven doorgroeien en zich kan blijven ontwikkelen. “Ik vond de naam De Gezondste
Regio 2025 niet reëel. In 2025 zijn we
vast nog niet de gezondste regio van
Europa, maar ik begrijp wel de drijfveer

waarom voor deze naam is gekozen.
Het staat voor passie en niet treuzelen, maar juist doorpakken. Dat vind
ik heel mooi. We hebben iets groots in
beweging gezet en het bewustzijn is
groeiende. Je ziet namelijk al op verschillende fronten dat er gezondere
keuzes gemaakt worden. In 2025 zijn
we nog niet klaar, maar wel heel stevig
op weg.”
Naast de doorontwikkeling, richt de
stichting zich ook op de nieuwe generatie. “Generatie Z is veel bewuster
bezig met gezondheid”, licht Kortooms
toe. “Het zou doodzonde zijn als we die
generatie verliezen als deze mensen
allemaal naar de randstad gaan, omdat
daar wel meer te doen is in dit thema.
We hopen de regio dusdanig te kunnen inrichten dat jonge mensen wel
uitvliegen, maar later terugkomen naar
Noord-Limburg. De jeugd is namelijk de
toekomst.”
Kortooms: “Er zit een enorme gelaagdheid in wat we willen, maar om dit realistisch te houden, hopen we dat elke
inwoner zijn stukje eruit kan halen en
mee aan de slag kan gaan. Het worden van de gezondste regio doen we
namelijk niet alleen, maar samen.”

Tekst: Floor Velthuizen
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Veertig jongeren opgevangen in Ter Peel

Rijks Justitiële Jeugdinrichting opent locatie ‘Horsterveen’
Aan het begin van de zomer werd bekend dat minister Sander Dekker meer capaciteit zoekt voor jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen. Tijdens
de zomer werd geïnventariseerd of en hoe dit bij de locatie Ter Peel in Evertsoord zou lukken. Middels een brief aan de Tweede Kamer maakte de
minister maandag 20 september bekend dat de dependance de naam ‘Horsterveen’ krijgt en er alleen kortverblijvende jongeren verblijven en géén
jongeren met een specialistische zorgbehoefte of jongeren waarbij sprake is van (verdenking is van) een levensdelict of zedendelict.
Op de locatie Ter Peel is een gebouw
beschikbaar dat geschikt kan worden
gemaakt om te dienen als dependance ‘Horsterveen’. Het betreft
een gebouw met eigen ingang.
Jongeren in deze dependance zullen beschikken over een luchtplaats,
onderwijslokalen, een bibliotheek,
fitnessruimte, bezoekzaal en een
multifunctionele arbeids-/onderwijsruimte. Het aangeboden dagprogramma zal passend zijn voor

de doelgroep die geplaatst wordt in
‘Horsterveen’, het onderwijs wordt
daarbij vormgegeven in samenwerking met een van de vaste
onderwijspartners. Een deel van de
ondersteunende diensten, zoals de
geestelijke verzorging, medische
dienst en Commissie van Toezicht,
worden niet in eigen beheer uitgevoerd.
Het tekort bestaat uit circa veertig plekken tot de zomer van 2023.

De verwachting is dat de eerste groep
eind september geplaatst kan worden. De ingebruikname is gefaseerd;
de fasering is mede afhankelijk van
de werving van personeel. Gezien
de oplopende capaciteitsbehoefte is
gekeken naar andere scenario’s dan
de huidige optie bij ‘Horsterveen’.
Daarbij is gekeken in hoeverre de
Kleinschalige Voorzieningen kunnen
worden ingezet. Gezien het benodigde beveiligingsniveau voor de

doelgroep waar extra capaciteit voor
nodig is, is dit geen optie. Ook is
niet gekozen voor (her)opening van
gesloten justitiële jeugdinrichtingen,
gezien de tijdelijkheid van deze extra
behoefte en de beschikbaarheid van
capaciteit binnen Dienst Justitiële
Inrichtingen. Wanneer de nieuwbouw
in Teylingereind in het voorjaar van
2023 volledig beschikbaar is, zal de
locatie Horsterveen volgens de huidige prognose niet langer nodig zijn.
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Groep vrienden uit Hegelsom bouwt zelf zes starterswoningen
Wat doe je als je graag in je eigen dorp wil blijven wonen, maar er is geen woningaanbod? Dan creëer je het
zelf met je vrienden. Dat is wat een vriendengroep uit Hegelsom dacht toen ze zo’n twee jaar geleden een
eigen nieuwbouwproject zijn gestart aan de Langstraat in hun eigen dorp. Inmiddels zijn ze al twee jaar
bezig met het project en komt het einde langzaam in zicht. De vriendengroep verwacht er eind 2022 te
kunnen wonen.
Een WhatsAppgroep genaamd
‘Geheim’ werd in september 2019
opgericht door een aantal vrienden
uit Hegelsom. Het plan was om te
kijken of er een mogelijkheid was om
een CPO-project te starten, ook wel
bekend onder de naam Bouwen In
Eigen Beheer (BIEB). “In Hegelsom zijn
er al drie van dat soort projecten verwezenlijkt door de jeugd”, zegt Arjan
Stappers, één van de initiatiefnemers.
“Een aantal van ons heeft een bouwkundige achtergrond en we vonden
het interessant om te kijken of we
met onze generatie een dergelijk project op konden starten. Het aanbod in
de woningmarkt was tenslotte nihil.”

Capaciteitsproblemen gemeente
Het oog van het groepje viel al snel

op een perceel aan de Langstraat
in Hegelsom. Dit stuk grond is het
enige braakliggend terrein binnen
de dorpskern van Hegelsom dat in
bezit is van de gemeente Horst aan
de Maas. “Het is de ideale en enige
plek voor woningbouw in het hart
van het dorp”, zegt Stappers. De jongeren besloten contact op te nemen
met dorpsondersteuner Hay Arts.
“Hij heeft veel ervaring met CPOprojecten en heeft goed contact met
de ambtenaren bij de gemeente.
Zelf heb ik een half jaar stage mogen
lopen bij de gemeente”, zegt Silvijn
van Rens, ook één van de vrienden.
“We zijn in gesprek gegaan met de
gemeente en onze plannen werden
erg positief ontvangen” Een kind kan
de was doen zou je zeggen. Het star-

Ondertussen zijn ze zelf op de stoel
van de ontwikkelaar gaan zitten en
hebben ze al heel wat onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden. “We
proberen de gemeente zoveel mogelijk
werk uit handen te nemen door veel
ten van een nieuw project zou ongezelf te doen.” Zo hebben ze zelf een
veer driekwart tot één jaar duren,
architect in handen genomen en zijn
maar inmiddels is het groepje twee
ze met de provincie in gesprek over
jaar verder en is het bestemmingsplan subsidiemogelijkheden. Daarnaast is er
nog niet gewijzigd. “De gemeente
ook al een eerste contact geweest met
bleek een capaciteitsprobleem te heb- potentiële aannemers.
ben”, legt Stappers uit. “Ze hebben
en hadden verschillende keren niet
Omgevingsgesprek
genoeg mankracht om onze plannen
Ook hebben ze samen met de
intern te verwerken.”
gemeente met beide buren en
omwonenden gesproken. “Daar zijn
we al een tijdje mee bezig”, zegt
Samenwerking gemeente
Van Rens. “De buren waren in eerste
De vriendengroep is zeer te spreken
instantie niet zo blij met onze bouwover de betrokkenheid van en over
plannen. Ik begrijp dat ze liever een
samenwerking met de gemeente,
wei naast hun huis willen, dan een
maar vindt het wel jammer dat het
aantal woningen. In de eerste planallemaal zo lang duurt. “Zeker gezien
nen was het de bedoeling dat er zes
het feit dat de gemeente meermaals
starterswoningen en vier levensheeft uitgesproken dat ons project de
loopbestendige woningen zouden
prioriteit zou krijgen”, zegt Stappers.

worden gerealiseerd, maar dat vond
de directe omgeving echt te veel.
“Dat begrijpen we, en gedurende
een traject van een half jaar zijn de
plannen flink bijgeschaafd en zijn het
nu uiteindelijk nog maar zes starterswoningen die mooi passen in het
straatbeeld”, zegt Stappers. “Verder
hebben we alle wensen en eisen van
de buurt zo goed mogelijk verwerkt
en hopen we nu snel te kunnen
beginnen met de bouw.”
De groep jongeren hoopt in ieder
geval snel het omgevingsdialoog te kunnen afronden en dat
de gemeente snel weer capaciteit
beschikbaar heeft om de bestemmingswijziging verder uit te werken.
“Dat lijkt gelukkig in oktober weer
het geval te zijn”, zegt Van Rens.
“Hopelijk kunnen dan weer stappen
maken, want we kunnen niet wachten om te gaan bouwen.”

Tekst: Niels van Rens

Natuurgebied in Merselo behoort tot zoekgebied

Inwoners vrezen voor komst windmolens
Een aantal omwonenden van de Babelsche Loop en Broekhuizer
molenbeek in Melderslo maakt zich zorgen. Zij hebben namelijk
vernomen dat dit natuurgebied tot één van de drie zoekgebieden voor
opwekking van duurzame energie behoort. Mogelijk worden er in dit
gebied dus windmolens geplaatst.
“Veel omwonenden kwamen er bij
toeval achter dat de gemeente deze
plek als verkenningsgebied voor een
windmolenpark heeft gemaakt”,
vertelt André Hoeijmakers. Hij is zelf
voor de natuur en de rust in 2020 naar
Melderslo verhuisd. De inwoners van
Melderslo zijn niet per se tegen duurzame energie, maar zijn geschrokken dat de gemeente overweegt om
200 meter hoge windturbines en een
energiepark in de natuur te plaatsen.
“Daarnaast verbazen we ons ook over
het feit dat er dan een energiepark
zal komen wat meer CO2-uitstoot zal
genereren, terwijl er tegelijkertijd
minder CO2 kan worden opgenomen
door het verstoren van de natuur en
daarmee de vegetatie en bossen”,
aldus Hoeijmakers.
De omwonenden missen een open en
transparant proces met de gemeente.
“Vanuit de participatiewet is er een
actieve houding vereist vanuit de
gemeente naar bewoners. Wij zijn
niet actief benaderd, in eerste instantie hebben wij heel sporadisch en
zelfs achteraf te horen gekregen wat
de plannen van de gemeente waren.
Dat is gewoon niet correct. Wanneer
er vervolgens een gesprek plaatsvindt
met de gebiedsverkenner, neemt
deze zonder overleg energiecoöperatie Reindonk mee. Uit dit gesprek
komt vervolgens geen duidelijkheid
of bepaalde richtlijnen.” Het stoort
de omwonenden ook dat er geen
milieueffectrapportage is. “Hiermee
kunnen natuurgebieden onderzocht
worden, omdat daar de kwetsbaarheid en impact veel groter is. Het lijkt
nu alsof de gemeente voor de selectie
van de gebieden alleen heeft gekeken naar de afstand van huizen tot het
mogelijke windmolenpark.” Volgens

Hoeijmakers lijkt de focus te liggen op
het overtuigen van mensen en niet
op het onderzoeken wat voor impact
dit heeft op de omgeving, gebaseerd
op vastgestelde criteria. “Zo zou het
normaal gaan. Er moet getoetst worden wat de impact is op de economie, het milieu en alle elementen in
de omgeving. Het voelt meer als het
elimineren van obstakels in plaats van
een actief onderzoek waarbij mensen
betrokken en gehoord worden.”
Hoeijmakers is bang dat de gemeente
straks met een presentatie over de
uitkomst komt, maar dat er dan geen
onderzoeksrapporten zijn die aantonen wat nu de situatie is. “Het lijkt
te gaan om waar de meeste voor- en
tegenstanders voor zijn en wat economisch het voordeligste is”, legt hij
uit. Er is volgens Hoeijmakers een
uitspraak van de Hoge Raad geweest
dat besluiten over windparken niet
meer genomen mogen worden voordat er een milieueffectrapportage
is geweest. “Wij zijn bang dat het
bestemmingsplan wordt aangepast
zodat er andere normen komen. Dat is
heel erg verontrustend. Wanneer het
bestemmingsplan wordt aangepast
naar industrie, veranderen de normen
van wat men daar mag doen en dan
kan er zomaar wel een energiepark
neergezet worden. Als het bestemmingsplan gericht was op natuur dan
is de impact natuurlijk anders en dat
leidt tot bepaalde normen die overschreven worden. We zijn dus bang
dat het bestemmingsplan wordt aangepast, zodat er alsnog voldaan wordt
aan de norm.”
De inwoners hopen dat de gemeente
Horst aan de Maas deze kwestie
anders aanpakt. “We willen serieus
genomen worden door de gemeente

en dat we niet met mooie verhalen en kleine compensatie projectjes om de tuin worden geleid.
Mensen moeten gehoord worden,
dat geldt voor communicatie, participatie en besluitvorming. Hiernaast
hopen we dat de gemeente tot het
inzicht komt dat de Babelsche Loop
en Broekhuizermolenbeek geen
geschikte locatie bieden voor windturbines en een energiepark, omdat
dit grotere nadelige effecten heeft
dan positieve. Een gedeelte ervan
is zelfs een stiltegebied dat door
de gemeente opgenomen is in het
bestemmingsplan, waar veel in geïnvesteerd is in de natuur. Daar hoort
geen energiepark te staan.”
Wethouder Kuipers gaf in een reactie aan dat de gemeente zich op dit
moment pas in de eerste fase van de
verkenning bevindt. “Er is nog geen
concreet plan, er staat nog niets vast.
Er is een uitgebreid schema van ver-

schillende fases, waarin een milieueffectrapportage later pas aan bod
komt”, legt Kuipers uit. “Het klopt
inderdaad dat er in de initiële keuze
van verkenningsgebieden nog geen
andere afweging is gemaakt dan
alleen de afstand tot woningen.
Tijdens de verkenning wordt er wel
degelijk rekening gehouden met alle
andere factoren, dit is een heel intensief proces.”
De gemeente probeert volgens wethouder Kuipers juist een maximaal
transparant proces te schetsen. “Dit is
ook niet iets wat op de korte termijn
plaatsvindt, we hebben de tijd hiervoor en willen zorgvuldig zijn. Daarom
vragen we ook maximale betrokkenheid van de inwoners.” Kuipers vindt
het dan ook vervelend dat sommige
omwonenden zich niet betrokken en
gehoord voelen. “Er zijn al diverse
informatiebijeenkomsten geweest.
Het kan zijn dat bepaalde inwoners dit

gemist hebben of dat dit vanuit ons
niet volledig duidelijk was. Dat laat ik
in het midden. Er komen er in ieder
geval nog meer, maandag 11 oktober
vindt er weer een bijeenkomst plaats.
Het is belangrijk dat de inwoners zich
ook echt gehoord voelen en ik hoop
daarom dat de inwoners zich aansluiten bij de komende informatiebijeenkomsten. We hechten veel waarde
aan hun mening. Het is een ingewikkeld proces, waar veel belangen mee
gemoed gaan en waarbij mensen
geraakt kunnen worden. We moeten
zorgvuldig luisteren en verschillende
belangen goed afwegen.”
Hoeijmakers en wethouder Kuipers
gaan vrijdag 24 september nog samen
in gesprek om dieper in te gaan op
deze kwestie. In november zullen de
resultaten van de verkenning besproken worden in de gemeenteraad.
Tekst: Floor Velthuizen
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Inwoners kunnen zelf treingeluid meten

RIVM gaat samen met inwoners America spooroverlast onderzoeken
Inwoners van America kunnen vanaf dit najaar zelf het geluid van
treinen gaan meten bij hun woning. Onderzoekers van het RIVM ondersteunen de inwoners hierin en helpen om de overlast in kaart te brengen. Op donderdag 30 september is de eerste bijeenkomst van het
onderzoek. Geïnteresseerde inwoners van America kunnen zich hiervoor aanmelden.
Treinen op de spoorlijn RotterdamVenlo veroorzaken overlast bij de
inwoners van America. Het RIVM wil
met het project ‘Burgermeetnetwerk
Spoor America‘, dat wordt uitgevoerd
in samenwerking met de gemeente
Horst aan de Maas, de plaatselijke dorpsraad en Werkgroep

Spoor America, de betrokken partijen handvatten bieden, zodat
zij verder met elkaar in gesprek
kunnen over passende oplossingen. Voor het onderzoeksproject
‘Burgermeetnetwerk Spoor America’
wordt een burgermeetnetwerk
opgezet van tien geluidmeters.

Deelnemers voeren metingen uit
met geluidmeters aan het spoor
en bij hun woning. Er wordt samen
met RIVM-onderzoekers besloten
waar de meters worden opgehangen. De meetresultaten komen voor
iedereen beschikbaar op het Samen
Meten dataportaal.

Inzicht
Daarnaast brengt het RIVM de ervaren overlast op andere manieren in
kaart, bijvoorbeeld door gesprekken
met inwoners. De deelnemers en het
RIVM delen de resultaten met elkaar

en trekken gezamenlijk conclusies.
Dit geeft de inwoners inzicht in de
geluidsniveaus en de ervaren overlast. Hay Mulders van de Werkgroep
Spoor America geeft aan blij te zijn
dat er eindelijk metingen worden verricht. “Omwonenden geven aan last
te hebben van de trillingen van de
treinen. Het gaat dan vooral om de
goederentreinen. Dit omdat de personentreinen steeds geruislozer worden.
Door metingen te verrichten krijgen
we eindelijk inzicht hierin. De direct
omwonenden zeggen tevreden te zijn
met de gang van zaken.”

Projectduur
Toch duurt het nog tot eind 2022
voordat de resultaten bekend zijn.
“Momenteel lopen er ook nog
onderhandelingen met gemeente,
ProRail en het ministerie over het
plaatsen van geluidschermen.
Daarvoor moet eerst opnieuw
akoestisch onderzoek voor worden
gedaan. We moeten dus nog even
geduld hebben.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Gemeentelijk woonwagenbeleid

Horst aan de Maas stelt toewijzingsregels voor
woonwagenstandplaatsen vast
Door een uitspraak van het Europees Hof hebben gemeenten de verplichting om de identiteit en levensstijl van woonwagenbewoners te
beschermen en faciliteren. In dat kader ontwikkelt de gemeente Horst
aan de Maas een gemeentelijk woonwagenbeleid. Als eerste stap zijn er
in het voorstel toewijzingsregels voor woonwagenstandplaatsen vastgesteld en is er een registratiesysteem ingesteld voor mensen die op
zoek zijn naar een standplaats. Het overgrote deel van de gemeenteraad
stemde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 september in met
dit voorstel.

Buurt wil met daders in gesprek

Protestbord Californië 2
weggehaald

Het protestbord van de omwonenden van de St. Jorisweg,
Van Elzenweg, Dijkerheideweg en Niesweg in Hegelsom is zondag
12 september weggehaald. Buurtbewoner Pieter Driessen merkte
dit op en wil graag in gesprek met de ‘dieven’.

Met het voorstel moet er duidelijkheid
komen over het toewijzingsbeleid van
woonwagenstandplaatsen in Horst
aan de Maas en inzicht in de vraag
naar woonwagenstandplaatsen in
de gemeente. Standplaatszoekenden
moeten zich inschrijven bij de
gemeente op de daartoe aangewezen wijze. Bijna alle partijen stemden voor, alleen VVD stemde tegen.
Yvonne Douven (VVD) gaf wel aan dat
de partij geen bezwaar heeft tegen
het toevoegen van woonwagenplaatsen. “We zijn slechts van mening dat
de procedure niet juist is gelopen. Er is
een visie, vanuit daar komt een plan
en vanuit daar komen regels. Het college maakt nu de regels, maar legt
de verantwoordelijkheid bij de verkeerde partij. Hierdoor kunnen we niet

akkoord gaan met dit voorstel.”
Alle andere partijen gingen wel
akkoord met het voorstel. Kay Thijssen
(Essentie): “Het vaststellen van de
toewijzingsregels helpt bij het creëren
van een volledig beeld van de doelgroep. Met deze regels komt er duidelijkheid voor zowel de bewoners als
voor de gemeente. De toewijzingsregels veranderen echter niet het lange
wachten op een woonwagenstandplaats, het aantal woonwagens blijft
gelijk. We vragen het college dan
ook om de vaart erin te houden wat
betreft het woonwagenbeleid, zodat
de toewijzingsregels ook daadwerkelijk toegepast kunnen gaan worden
op de nieuwe locaties.” Imke Emons
(BVNL) voegde hieraan toe dat woonwagens toonbeeld zijn van duurzaam-

heid. “Ze zijn mobiel en nemen weinig
ruimte in. Het voorgestelde woonwagenbeleid is een vooruitgang op
het uitsterfbeleid dat lang gevoerd is.
In tijden van grote woningnood is er
geen ruimte voor verder beperkende
maatregelen.” Sonja van Giersbergen
(SP) gaf aan dat ze hoopt dat deze
standplaatsen niet ten koste mogen
gaan van het 1000-woningenplan.
“We vinden het van belang dat de
wachttijden voor reguliere woningen niet oplopen door het realiseren
van de woonwagenstandplaatsen.
We vinden dat deze standplaatsen los
moeten staan van alle extra woningen die we willen bouwen voor alle
Horstenaren die hier willen wonen.”
Tekst: Floor Velthuizen

Communicatieproblemen oplossen

RKsv Wittenhorst start integratie
programma om nieuwkomers te helpen
Voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst loopt tegen een aantal communicatieproblemen aan met
betrekking tot de integratie voor kinderen van statushouders en/of arbeidsmigranten binnen de vereniging.
Daarom heeft de vereniging een aantal contactpersonen aangesteld die kunnen communiceren met de leden
zodat er veel onduidelijkheden verdwijnen in de toekomst.

Hoewel de fabriek van Hessing
Supervers toch niet in het ontwikkelgebied Californië 2 in Horst
komt, blijft de buurt zich zorgen
maken over toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Om hier
aandacht voor te vragen hebben
zij eerder een bord geplaatst in het
gebied. “Tot onze verbazing hebben we zondag moeten constateren dat het geplaatste protestbord
verwijderd is”, zegt Driessen. De
buurt is daarna meteen ingelicht,
maar niemand heeft iets verdachts
gezien. Driessen zegt de situatie te
betreuren. “Jammer dat dit gebeurt.
Ik denk dat diegenen die dit hebben gedaan het niet met ons eens
zijn.” Daarom wil hij graag met de

betreffende personen in gesprek.
“Uiteraard mag men het oneens
zijn met onze mening, echter zijn er
andere manieren om dat kenbaar
te maken”, zegt Driessen. Wel is het
doek er netjes afgehaald. “Het is er
niet afgetrokken. We hebben het
destijds er zelfs opgezet met een
hoogwerker, dus de daders hebben
dit wel met beleid moeten doen.
Ik vraag mij af of dit een bewuste
actie is. Het is natuurlijk niet netjes, maar we gaan wel graag met
ze in gesprek.” De buurt gaat kijken
of ze een nieuw doek ophangen.
“De kwestie is nog steeds actueel,
de procedures lopen nog.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

De voetbalvereniging kent een aantal leden die minder goed Nederlands
kunnen spreken en lezen. Hun moedertaal is bijvoorbeeld Arabisch en
zij kunnen dus moeilijk overweg met
de Nederlandse taal. De nieuwkomers weten dan ook vaak niet waar
ze zich moeten aanmelden bij de club.
“Eigenlijk is dat allemaal heel simpel”,
zegt Hay Emonts, die de voetbalclub
begeleidt bij de integratie. “Maar je
moet het maar weten. Als je dan
de taal niet goed begrijpt, dan is de
drempel enorm hoog om zelf initiatief te nemen.” Binnen de club is er
ook sprake van een aantal miscommunicaties. “Er spelen vragen onder
de nieuwkomers zoals: welke financiële voorzieningen zijn er? Hoe is de
cultuur binnen de vereniging? Wat zijn
de afspraken binnen de vereniging en
binnen het team? En heel belangrijk,
bij wie kun je terecht met vragen?”

Geen rijbewijs
Emonts besloot om een aantal con-

tactpersonen aan te stellen die voorheen in dezelfde situatie hebben
gezeten en nu goed Nederlands kunnen. “Zo is de kloof tussen de leden,
ouders en leiders kleiner. Als er
vragen zijn, kunnen zij dat aan deze
contactpersoon stellen.” Abdel Ej
Jaouani is één van de contactpersonen. “Ik merk dat er veel vragen
heersen onder de leden, maar ook
bij de ouders”, zegt hij. “Zo werd
er in het begin van het seizoen het
programma rondgestuurd naar alle
ouders en daarbij werd het rijschema
toegevoegd. Bleek dat de ouders
van het kind geen rijbewijs hadden.
Dat weet je als leider natuurlijk niet
en dat kan voor vervelende situaties
zorgen als je die zaterdagochtend op
een wagen aan het wachten bent,
die niet komt. De ouders kunnen
er zelf ook niets aan doen, want zij
kennen de cultuur binnen de vereniging niet. Daarom zijn contactpersonen, die dichtbij de leden en ouders
staan, van belang.”

Van elkaar leren
Om ervoor te zorgen dat de ouders
ook een gezicht krijgen bij de
contactpersonen en het bestuur
van RKsv Wittenhorst werd er op
woensdag 15 september een speciale ouderavond georganiseerd.
“Daar hebben Abdel en de twee
andere contactpersonen zich voorgesteld”, zegt Emonts. “Alles wat werd
verteld, werd weer door hen vertaald naar het Arabisch. Alle ouders
hebben een vertaald regelement
mee naar huis gekregen zodat
het voor hen duidelijk wordt hoe
wij werken.” Belangrijk is volgens
Emonts dat de nieuwkomers van
Wittenhorst leren. “Maar andersom
ook”, zegt hij. “Wij leren nu zoveel
meer van hun cultuur wat ook weer
voor minder miscommunicatie zorgt.
Zo leer je elkaar begrijpen en dat is
nooit verkeerd.”

Tekst: Niels van Rens
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Gemengde gevoelens over Horster kermis
Het was lange tijd onduidelijk, maar de najaarskermis in Horst kreeg
toch groen licht. Het evenement vond plaats van zaterdag 18 september
tot en met woensdag 22 september op een alternatieve locatie, namelijk
op de vrachtwagenparkeerplaats aan de Venrayseweg in Horst.
Geen ideale locatie, vindt kermismeester Lei Smits, maar hij is blij dat de
kermis toch kon doorgaan.
Kermismeester Lei Smits kijkt met
gemengde gevoelens terug op de
Horster kermis. “Het is anders gelopen
dan gepland”, licht hij toe. “De kermis
was een stuk kleiner dan normaal. Qua
grootvermaak stonden er deze keer
maar twee echte attracties, namelijk
de botsauto’s en de vliegende bank.
In totaal stonden er ongeveer twaalf
attracties, dit zijn vooral kleinere kraampjes zoals lijntrekken en snoepkraampjes. Normaal gesproken staan er qua
grootvermaak zeker zeven attracties en
omvat de kermis in totaal bijna dertig
attracties. Dat was nu wel anders.”

Boterham verdienen
Ondanks het kleinere formaat, is Smits
alsnog blij dat de kermis heeft kunnen
plaatsvinden. “Op deze manier kunnen de kermisexploitanten toch hun
boterham verdienen. Het was natuurlijk minder dan normaal, maar op deze
manier hadden we toch nog de mogelijkheid om er iets van te maken.”
Het is niet heel druk geweest op de
kermis, geeft Smits aan. “Dat komt
waarschijnlijk door de tijdsnood.
Doordat er woensdag 15 augustus
pas is besloten dat de kermis alsnog
plaats zou vinden, was er te weinig

tijd om nog echt reclame te maken.
Alles is op het laatste moment pas

Aangepaste schets burgerinitiatiefgroep
Gezicht naar de Maas ter inzage
In navolging op de reacties die burgerinitiatiefgroep Gezicht naar de Maas kreeg over haar plannen om
te komen tot inrichting van het gebied tussen Grubbenvorst en de Maas, is gewerkt aan een verdere
uitwerking. Deze aangepaste schets wordt tijdens een open dag van Delfstoffen Combinatie Maasdal ter
inzage gelegd. Vanaf zondag 3 oktober wordt het plan ook op Facebook gedeeld.
De burgerinitiatiefgroep ‘Gezicht
naar de Maas’ is bezig met het
maken van plannen voor de
Maasweerden van Grubbenvorst
en alles daaromheen. Tijdens het
seminar van 4 maart 2021 heeft de
initiatiefgroep de burgers meegenomen in een statusupdate van de
plannen. Naar aanleiding van deze
statusupdate zijn er veel positieve
reacties binnengekomen op de ingeslagen weg.
Aan het Raaieind in Grubbenvorst
wordt door DCM (Delfstoffen
Combinatie Maasdal) gewerkt aan
de aanleg van de centrale verwerkingsinstallatie, waar de bouwgrondstoffen, die bij de diverse nog

uit te voeren hoogwaterbeveiligingsprojecten langs de Maas vrijkomen, verwerkt worden tot geschikte
bouwgrondstoffen. Op zaterdag
2 oktober aanstaande van 10.00 tot
14.30 uur organiseert DCM een open
dag op deze locatie voor inwoners
uit Grubbenvorst. Tijdens deze open
dag worden mensen geïnformeerd
over het project en de daarmee
samenhangende rivierbeveiligingsmaatregelen. Ook zal tijdens deze
open dag een aangepaste schets
van de burgerinitiatiefgroep te zien
zijn.
Daarnaast is de aangepaste schets
vanaf zondag 3 oktober aanstaande
op de Facebookpagina van Gezicht

naar de Maas te zien. Naast deze
aangepaste schets wordt momenteel ook gewerkt aan een nieuwe
film waarin diverse aanbevelingen
zijn uitgewerkt en waarbij nadrukkelijk aandacht is voor het terrassenlandschap dat de regio rijk is.
Deze film zal naar verwachting in
het najaar van 2021 aan alle inwoners en geïnteresseerden kunnen
worden voorgelegd om zodoende
alle inwoners van Grubbenvorst
nogmaals de kans te geven om
input te leveren op de gewenste
ontwikkeling van Grubbenvorst in
de toekomst.
Voor vragen, informeer via
gezichtnaardemaas@kragten.nl

Fotospeurtocht voor bewoners
Hof te Berkel
De bewoners van de Zorggroep Hof te Berkel in Horst hebben samen met vrijwilligers een wandeling door
Horst gemaakt. Hierbij werd een fotospeurtocht gedaan. Sport aan de Maas heeft in samenwerking met
Hof te Berkel deze fotospeurtocht in elkaar gezet. De tocht kwam ook langs Jeu de Boules Club Horst, waar
de bewoners naar de wedstrijden hebben gekeken.

beslist. Deze lastminute beslissing
heeft er ook toe geleid dat veel
exploitanten de afgelopen weken
vanwege de onzekerheid over de
kermis in Horst de keuze hebben
gemaakt om op een andere kermis te
gaan staan.” Naast tijdsnood speelt
ook de locatie een rol in het feit dat
de kermis minder drukbezocht is dan
voorgaande jaren. “Het is een veel
kleinere kermis dan Horst gewend is,
we konden op deze locatie dan ook
niet bieden wat we normaal wel zouden bieden. Toch hebben we ons best
gedaan en is het zo goed als het kon
geregeld.”

Positieve reacties
Smits is blij met het bezoek dat wel
gekomen is. “De echte kermisgangers komen toch wel. Voor het grote
publiek was het misschien niet interessant genoeg, maar ik heb toch veel
positieve reacties gehoord. Ouders zijn
blij dat het door is gegaan, voor hun
kinderen was dit een prima uitkomst.
Ik heb zelf iedere dag mijn ronde

gemaakt, ik hield contact en wilde
weten wat er speelde en of er iets
verbeterd kon worden. Het maakt
hierbij niet uit of dit nu vanuit de
exploitanten, de bezoekers of de
gemeente komt, ik ben er om te helpen.” Smits let verder niet te veel op
de negatieve reacties. “Mensen weten
vaak niet hoe veel werk het is om een
kermis te organiseren en wat dit allemaal inhoudt. Dan kun je heel makkelijk commentaar geven.”
De kermismeester hoopt dat de kermis volgend jaar weer in het centrum
plaats kan vinden. “Dat is gewoon
de beste plek, daar lopen de meeste
mensen rond en wordt het gewoon
het drukste. Vorig jaar heeft de kermis
plaatsgevonden op het evenemententerrein bij de Kasteelse Bossen, die
plek zou misschien ook nog geschikt
zijn als het in het centrum niet zou
kunnen. We gaan gewoon weer ons
best doen.”
Tekst: Floor Velthuizen
Beeld: Sten Jetten
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Bijzondere mensen sterven niet,
zij gaan wel maar blijven toch voor altijd...

They say people come, they say people go
This particular diamond was extra special

Catri de Raat

There’s a feeling you give, an everglow
The light that you left, will everglow

grote liefde van

Catri de Raat

Piet Kleuskens
* Doesburg, 06-03-1951

† Venlo, 15-09-2021

Horst Piet Kleuskens
Melderslo Ilse Kleuskens
Merrick NY, USA Catri Kleuskens
Joe Farhangian
Neda en Yael
Correspondentieadres: Molenstraat 8, 5961 EP Horst.
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Jouw warmte, liefde voor het leven, positiviteit
en kracht zijn bewonderingswaardig.
Bedankt voor al het moois dat je ons hebt gegeven.
Dag lieve Catri, we gaan je missen.
Wij wensen Piet, Catri en Joe, Ilse en de kleinkinderen
veel sterkte met dit grote verlies.
Familie Stas,
Arie en Marjo - Martijn en Magdalena
Guido en Rianne - Laurie en Marco

‘Wette ni’
...dát zulle weej ów noëits mier huure zegge
We hebben samen gelachen,
gehuild en genoten
We zullen je missen
Voor altijd in Ons Hart

Gouden Huwelijk
Sandra en John
Ilona en Jordy
Jarno en Fenne
Heidi en Harry
Kiki

Wij gaan trouwen!

Peter Veenendaal
echtgenoot van

Claudia Veenendaal-Steenbruggen

onnie Vervoort-Geeven
* Helmond 19-07-1966

Mam en pap, oma en opa
Hartelijk gefeliciteerd met jullie

Peter, Pap, Opa is plotseling overleden in de leeftijd van 59 jaar.
Horst, Claudia
Horst, Rick
Isa
Kai

† Boxmeer 17-09-2021

echtgenote van:

Frank Vervoort

Meerlo, Twan en Bernadetta
Horst, Geert en Melanie
Roel
Dylan

Liesbeth en Jelani
Nick en Mayra
Wesley †
Pap en Mam Geeven
Familie Geeven
Familie Vervoort
De uitvaart vindt plaats op vrijdag 24 september in besloten kring
Online condoleance register / herinneringen
www.anitaseurenuitvaartzorg.nl
Correspondentieadres:
Broekhuizerweg 7a, 5871 AA Broekhuizenvorst.

Dolci en

Senna

Venlo, 16 september 2021
Oranjestraat 5, 5961 BM Horst

Heel dankbaar zijn wij voor uw hartverwarmende medeleven, dat U heeft
betoond na het zeer plotselinge overlijden van mijn innig geliefde ELS, onze
onvergetelijke mam, schoonmoeder en allerliefste oma

Els Rossel - Peelen
Het heeft ons erg goed gedaan en geeft ons kracht, te mogen ervaren dat
ELS bij zo velen geliefd was. Uw aanwezigheid tijdens de crematieplechtigheid, de vele bloemen en het zeer grote aantal condoleances, zijn voor ons
een blijvende troost.

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

De dienst, waarin wij over de levensweg van Peter zijn
gegaan, was afgelopen dinsdag 21 september in
Crematorium Boschhuizen.

HAN-MARK
ARENDSE
Zonder Ger is alles anders
Het doet ons goed zo veel kaarten, bloemen,
bemoedigende woorden, een kus of een knuffel
te hebben ontvangen na het overlijden van
mijn man, vader, schoonvader en opa.

DANKBETUIGING

Op 2 oktober 2021 geven wij elkaar
het ja-woord bij de Locht te Melderslo.
Gelegenheid tot feliciteren van
15.00 - 16.30 uur in de feesttent
op Tienrayseweg 12 te Horst.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Ger Hermans
Het is een troost te weten dat wij niet de
enige zijn die hem missen. Dit zal ons ook tot steun
zijn in de komende tijd.

Yvonne Vos

Mariet, Inge, Birgit, Danny en Noé

Tel. 077 - 302 11 40

uit vaar t verzorging

Met liefde en passie

Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Frans Rossel
Pascal en Gerlinda, Xander Roan
Falco en Simone , Lisa Floris
eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

Een Mis ter intentie van ELS, zal worden gehouden op zondag 26 september
2021 om 09.00 uur, in de kerk van de parochie H. Joannes de Doper te Meerlo.

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl
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Bijeenkomst OCG

Hai Berben
te gast
bij onder
nemers
Grubben
vorst
Het Ondernemers Collectief
Grubbenvorst organiseert op
dinsdag 28 september, voor
het eerst na een lange periode door de coronamaatregelen, weer een bijeenkomst
voor haar deelnemers.
Vanaf 19.00 uur is de inloop
bij Brasserie In de Witte
Dame aan het Pastoor
Vullinghsplein in
Grubbenvorst.
Na het openingswoord door
voorzitter Wilfred Wieland zal
Rudy Tegels, wethouder van
Horst aan de Maas, het woord
tot de bezoekers richten met
als insteek de opstart van
een brede samenwerking tussen de verschillende ondernemersverenigingen in Horst
aan de Maas. De hoofdrol van
de avond is weggelegd voor
Hai Berden met een presentatie. Deze gastspreker is
bekend van Seacon Logistics,
VVV-Venlo en is voorzitter
van de Raad van Toezicht
Federatie van Betaald Voetbal
Organisaties (FBO). Na het
officiële gedeelte blijft er
voor de deelnemers voldoende ruimte voor een
informeel samenzijn.

Tweedaagse
workshop
‘Schitterende
vliezen’
In Museum de Kantfabriek
in Horst wordt zaterdag
9 oktober en zaterdag
23 oktober de tweedaagse
workshop ‘Schitterende
vliezen’ georganiseerd.
De workshop is onder
leiding van Carola
Mokveld. Deelnemers gaan
vliezen maken met natuurlijke materialen.
Tijdens de eerste dag ga je
met natuurlijke vezels en
toevoegingen als veertjes,
kantjes zelf vliezen maken.
Je maakt verschillende vliezen, leert de techniek en al
de mogelijkheden kennen.
Op de tweede dag ga je als
verdieping de gedroogde
vliezen verder bewerken met
stempels, roest, goud en zilver, stiktechnieken of verwerken tot een object, boekkaft
of sieraad.

Binnenkijken bij...

Column

Jonge
mantelzorger,
jij bent niet
alleen!

Help HALLO
verbeteren

Pas tijdens mijn werk bij
Synthese kwam ik tot de ontdekking dat ik een jonge mantelzorger ben geweest. Mijn
ouders hebben mij nooit
gevraagd om te helpen. Voor
mij was het vanzelfsprekend
om ze te ondersteunen. Lastig
was het soms wel. Studeren
terwijl je gedachtes afdwalen,
af en toe met vriendinnen
afspreken en je achteraf schuldig voelen.
Het gevoel dat je alleen bent en
je niet begrepen wordt door je
omgeving was soms zwaar. Vanuit
mijn eigen ervaring wil ik aandacht vragen voor deze vaak nog
onzichtbare doelgroep en jonge
mantelzorgers laten weten dat zij
er niet alleen voor staan. Jonge
mantelzorgers zijn jongeren tot 25
jaar die te maken hebben met een
zorgsituatie, een ziek gezinslid of
iemand anders in hun omgeving
die hulp nodig heeft. Je kiest er
niet voor, het overkomt je. Vaak
weten jonge mantelzorgers niet
dat zij mantelzorger zijn. Want het
is toch vanzelfsprekend om voor
een familielid te zorgen die extra
hulp nodig heeft? Jonge mantelzorgers vinden het vaak lastig om
over hun thuissituatie te vertellen.
Vaak schamen zij zich. Vrienden
hebben geen idee wat zich in de
thuissituatie afspeelt waardoor de
jongere zich eenzaam kan voelen.
Een tijdige signalering en passende
ondersteuning van een jonge mantelzorger kan ervoor zorgen dat hij
eerder geholpen wordt. Dit kan bijdragen aan een gezonde en positieve ontwikkeling van de jongere.
Als ervaringsdeskundige jonge
mantelzorger weet ik dat een luisterend oor, een knuffel of vragen
hoe het met iemand gaat al veel
voor een persoon kan betekenen.
Het gevoel krijgen dat iemand je
echt ziet, kan voor veel jonge mantelzorgers steun en kracht geven.
Als je niet weet wat je moet zeggen, zeg dat ook.
Ken of ben jij een jonge mantelzorger? Wil jij ook je verhaal kwijt?
Neem dan contact op.

en maak kans op een cadeaukaart t.w.v. 50 euro!

Beste inwoner van Horst aan de Maas,

Ter afronding van mijn MBA opleiding, doe ik momenteel
onderzoek naar de toekomst van lokaal nieuws over onze
gemeente en HALLO Horst aan de Maas in het bijzonder.
Mijn onderzoek heeft als doel een advies voor de toekomst
van Kempen Media te genereren.
Omdat het mij enorm zou helpen, wil ik u graag een aantal

Scan
en vul
nu in!

vragen stellen over dit onderwerp middels een enquête.
Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts vijf minuten.
Er zijn geen goede of foute antwoorden. De antwoorden
worden op basis van volledige anonimiteit verwerkt.
EP: Tummers, Jansen Noy en Jumbo Phicoop hebben ieder een cadeaukaart
ter waarde van 50 euro beschikbaar gesteld om te verloten onder de deelnemers
van dit onderzoek.

Tummers
daar word ik vrolijk van
Reageren kan tot uiterlijk 27 september. Scan de QR code of ga naar
www.kempencreeert.nl/onderzoek Alvast super bedankt voor de bijdrage
aan mijn onderzoek.
Met vriendelijke groet,
Wouter Hermans

#kempencreëert
Jongerenwerker Caroline Keizer
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Doodgaan is het punt niet...

Mirjam Janssen-de Groot
echtgenote van

Jack Janssen
Mirjam, Mam, Oma was pas 59 jaar.
Horst, Jack
Kaikoura NZ, Mark en Karin
Tienray, Evelien en Sraar
Isa
Kyan
Beek-Ubbergen, Mariska
Stuksbeemden 17, 5961 LJ Horst
Wij hebben in besloten kring afscheid van Mirjam genomen
op woensdag 22 september in Crematorium Boschhuizen.

Wat je in je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt.
Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand
houdend, is rustig ingeslapen

Hennie Houtwipper-Landolt
weduwe van

Jan Houtwipper
5 Apeldoorn, 6 oktober 1940

c Venlo, 13 september 2021

Jop

16 september 2021
Zoon en broertje van
Pieter, Marijn en Lucy
Ermers - Selen
Dr. Lemmenstraat 7
5964 AM Meterik

Rik en Anja
Kim en Tom
Freek en Arianne 1
Leoni en Bram
Correspondentieadres: Bonekampweg 3a, 8124 PX Wesepe
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Geboren

Mirle

16 september 2021
Dochter en zusje van:
Ben Rooyakkers
en Iris Custers
Edin en Liva

Woorden schieten te kort nu onze collega en
altijd vriendelijke medewerkster

Mirjam Janssen

Geboren

Haar werk, haar kracht
Haar moed, zo sterk
Ze was er altijd

Michelslaan 4
5963 HC Hegelsom

is overleden
Mirjam was ruim 38 jaar in verschillende functies werkzaam bij
de gemeente Horst aan de Maas. Haar optimisme en vrolijkheid
waren altijd een bron van energie en kracht. We blijven haar
herinneren als een fijne en hard werkende collega.
Wij wensen haar man, onze collega Jack,
kinderen, kleinkinderen en verdere familie
veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit verlies.
Gemeentebestuur en personeel van de
Gemeente Horst aan de Maas

Welkom lief meisje!
Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van

Truus van de Pas Hoeijmakers
Jo van de Pas

Geboren op
13 September 2021

Lott

Dochter en zusje van:
Dorian en Monique
Teensma
Pam en Joppe
Kogelstraat 58
5963AP Hegelsom

Zij overleed omringd door haar gezin. We zijn dankbaar dat we
haar 88e verjaardag nog samen hebben mogen vieren.
lieve zorgzame moeder,
schoonmoeder en trotse oma van

Je hebt zo dapper gestreden
Tot aan de allerlaatste zucht
Onze appjes, knuffels en kusjes gericht aan jou
Gaan nu met liefde in de lucht
Verdrietig moeten wij afscheid nemen van onze lieve collega

Mirjam Janssen
ôs Mirjam

We zullen haar heel erg gaan missen,
maar zullen ook haar positiviteit meenemen.
Wij wensen Jack
Mark en Karin
Evelien en Sraar, Isa, Kyan
en Mariska heel veel sterkte met dit grote verlies.
De Mègjes van ’t KCC
Anita, Anja, Ingrid, Margriet, Marij, Petra, Ria,
Sandy, Sanne, Tiny, Gon, Meggie, Naïma, Job.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wij hebben div. vacatures: chauffeur
code 95, schoonmaker en operator, zie
www.bexbv.nl/vacatures.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Garagesale 25 september 11-14 uur.
Wijk in de Riet en de Middelijk in Horst.

Melderslo Jan en Marlie
Dianne en Nard
Stan en Bregje
Lottum Petra en Bart
Linda en Tom
Roy
Melderlso Riek en Ron
Lisanne
Stef en Marah
Melderslo Geert en Pieternel
Sven
Jenthe
Melderslo Wilma en Peter
Inge en Tom
Fenne
Familie Hoeijmakers | Familie van de Pas
Venlo, 21 september 2021
Casselehof 10, 5962 CD Melderslo
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
Truus op zaterdag 25 september om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Oda in Melderslo. Aansluitend begeleiden we haar naar
haar laatste rustplaats op het kerkhof aldaar.
Truus is thuis, waar gelegenheid is om persoonlijk afscheid van
haar te nemen op vrijdag 24 september van 15.00 tot 17.00 uur.
Een speciaal woord van dank aan Proteion Thuiszorg en
Dagvoorziening de Zwingel.

Geboren

Imke

18 september 2021
Dochter van
Koen en Angela
Seuren-Marcellis
Horsterdijk 24
5973 PN Lottum

Optidee: boek een party bij u thuis
of persoonlijk advies: 06 48 55 07 30.
www.optidee.nl/peggy-wismans
Wij zoeken vrijwilligers die hulpvra
gers met dementie en hun mantel
zorgers een warm hart toedragen.
Eén maal per week een bezoekje bij
de hulpvrager thuis kan veel betekenen. Gratis scholing start 1-11-2021
Meld je aan brigitteasselberghs@proteion.nl 06 29 25 25 68
T.K gevraagd land en tuinbouwma
chines o.a ploeg frees spitmachine
kipper mesttank schudder hark weidebloter tractor enz 06 19 07 69 59
Qigong Flow Horst
10 lessen €75
Di 20.15u binnen
Di & vrij 10u buiten
06 51 24 93 70 www.thuisreis.nl
Kaldenbroeck zoekt hulp bij bedie
ning (vega) dag kafé / health
retreats. In de natuur.
Info: marlies@kaldenbroeck.nl.
Tel.077 760 00 36.

2309 \ jongeren
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15-vragen aan

Sara Craenmehr Horst
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is dat ik een
sloddervos ben. Ik ruim nooit mijn
rommel op en laat alles slingeren,
waardoor ik ook altijd dingen kwijt
ben. Ik denk dat mijn beste eigenschap is dat ik sociaal en positief ingesteld ben.

Hoi

Column

Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde graag met andere kinderen
op het schoolplein, of ik speelde met
poppen en barbies. Ik was een echt
poppenmoedertje. Ik vond het ook
leuk om buiten te spelen. Wij woonden in een straat waar veel kinderen
waren en dan gingen we elkaar ophalen en buiten spelen in de speeltuin
van de straat of op het schoolplein.
Ravotten bij Roeffen Mart was ook
altijd leuk.

OV Zombie
Ik heb nu al twee weken college
op de universiteit achter de rug
die natuurlijk bomvol zaten met
nieuwe leerstof en informatie,
maar wat me van alles tot nu
toe tijdens mijn korte tijd op de
uni het meest is bijgebleven is
hoe saai, vervelend en levenloos
het OV wel niet kan zijn. Twee
van mijn colleges beginnen al
om 08.30 uur in de ochtend.
De verbinding van Horst naar
Nijmegen is niet bepaald optimaal, met een beetje pech ben je
namelijk één uur en twintig
minuten onderweg(!). Dit betekent dat als ik een beetje fatsoenlijk en op tijd in de
collegezaal wil zitten, ik op
maandag en dinsdag om
06.30 uur op moet. Echt geweldig.
Daarbij komt dat de trein en de bus
echt deprimerende plekken zijn.
Ik voel me elke ochtend weer een
soort zombie die net als iedere
andere zombieslaaf dag in dag uit
de bus instapt en braaf gaat zitten.
Het is echt droevig. Iedereen zit met
een koptelefoon op in een soort
onverschillige trans. Als er in het
gangpad iemand valt zou niemand
omkijken, tenminste zo voelt het.
In plaats daarvan staren we soms
wel urenlang voor ons uit terwijl er
bij elke stop weer een klein beetje
levenslust uit ons wordt gezogen.
En alles wat over is wordt er in de
trein wel uitgehaald. Na de colleges
begint hetzelfde liedje weer. Hordes
met zombies proberen de trein in te
komen, want veel colleges zijn nou
eenmaal tegelijkertijd afgelopen.
Iedereen maakt deel uit van een
grijze homogene massa.
Om aan de grijze massa te ontsnappen ben ik al een tijdje op
zoek naar een kamer, tot nu toe
met weinig succes. Met pech laat
dat succes ook nog even op zich
wachten. Het leven zonder kamer
is hard, maar helaas even de realiteit. Er zoeken op dit moment
zoveel mensen naar een kamer
dat op veel advertenties meer
dan tweehonderd reacties worden geplaatst. Zie daar maar eens
tussen te komen. Mailtjes sturen,
mailtjes sturen, mailtjes sturen, om
zo uiteindelijk een kamer te vinden. Dat is het doel. Maar tot die
tijd zullen mijn zombievrienden en
ik het nog even met elkaar moeten doen.

Teun van Zon

Dag of nacht?
Dag. Dan heb ik de meeste energie
en doe ik het meest, dan is het buiten
ook nog licht. Dat vind ik fijner dan
wanneer het donker is.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
De kus-emoji, die is lief en het leukst,
de knipoog-emoji vind ik ook leuk. Het
gaat tussen die twee.

Naam:
Sara Craenmehr
Leeftijd: 14 jaar
Woonplaats: Horst
School:
Dendron College
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou wel een keer een wereldreis
willen maken, met het vliegtuig,
de boot of de trein. Naar allemaal
mooie landen reizen waar je de
verschillende culturen kunt ontdekken lijkt me supergaaf. Als hoogtepunt wil ik een safari met wilde
dieren en natuurlijk lekker eten.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Als ik heel eerlijk ben is op tijd
komen niet mijn sterkste kant.
Meestal ben ik net te laat. Als het
heel belangrijk is zorg ik dat ik wel
netjes op tijd ben.

Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Ik was heel jong toen ik mijn beste
vriendin Bo leerde kennen, dat
kwam omdat we in dezelfde straat
woonde. Er zat één huis tussen
ons. Sinds die tijd spreken we veel
af, komen we op elkaars verjaardagen, kopen we vakantiecadeautjes
voor elkaar en vertellen we elkaar
alles. In november 2019 ben ik verhuisd naar een andere straat, we
hebben elkaar toen niet lang moeten missen, want al snel kwam ze
weer bij me in de straat wonen.
Superhandig en enorm gezellig.

Heb je een bijnaam?
Nou, niet echt een bijnaam, maar
mijn ouders en vriendinnen noemen me wel vaak Saar en als ik lief
ben Saartje.

Welke superkracht zou je willen
Wat ik me kan herinneren, vond ik
hebben en hoe zou je hem gebruiken? mijn eerste spreekbeurt op de basisMij zou het leuk lijken om te kunnen
vliegen. Dan het je mooi uitzicht
extra vrijheid. Ook kun je alles van
een afstand bekijken en ben je overal
sneller.

Wat is je favoriete hobby?

school erg spannend. Maar het meest
zenuwachtig was ik toch wel met de
eindmusical van groep 8. Ik twijfelde
of ik mijn teksten wel kon onthouden.
Gelukkig is het allemaal goed gekomen en was het heel leuk om te doen.

Waar ben je verslaafd aan?
Ik lach echt heel veel. Ook aan dropjes ben ik wel verslaafd, maar gezellig shoppen staat toch op wel nummer
één van de verslavingen.

Tekst: Teun van Zon

Ik vind het leuk om te volleyballen,
met vriendinnen af te spreken en
samen te shoppen, op vakantie te
gaan of een leuk dagje weg te gaan.
Ik hou ervan om bezig te zijn maar
soms is bankhangen ook geen probleem.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou heel graag een keer in een film
willen spelen. Of een musical, maar ik
kan absoluut niet zingen. En als ik dan
zou mogen kiezen wil ik een slecht
karakter spelen, even niet mezelf zijn
maar mijn slechte kant naar boven
halen.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Ik ben het liefst weg met vriendinnen
naar het terras of bij iemand thuis.
Maar in ieder geval lekker kletsen en
lol maken. Ik vind het wel jammer dat
er voor onze leeftijd weinig te doen is
in Horst.

Wat vind jij belangrijk in een
vriendschap?
Vertrouwen, eerlijk zijn, elkaar altijd
steunen en tijd maken voor leuke dingen vind ik belangrijk, maar ook veel
humor en plezier hebben met elkaar is
van belang.

In welke situatie was je het meest
zenuwachtig?

PWI is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd in
bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling,
de behandeling en internationale logistiek van houten vloeren voor
levering wereldwijd. Voor deze werkplaats zoeken wij een:

Zaterdagkracht voor
onze productie
Studeer je nog en zoek je een leuke baan in het weekend dan is dit
een mooie kans om ons te komen versterken. Je wordt uiteraard
goed ingewerkt om daarna met een klein team aan de slag te gaan.
Uiteraard zijn niet alleen studenten welkom om te solliciteren.
Heb je zin in deze leuke bij-baan? Mail dan je berichtje en cv naar
John de Wert, production@preciouswoodinternational.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Mensen die kinderporno bezitten en verspreiden
mogen worden geëxposed
De politie heeft huiszoekingen verricht op vijf adressen in Limburg en er is op een aantal adressen kinderporno aangetroffen op telefoons,
usb-sticks en laptops. Eén van de mannen wordt ook verdacht van het vervaardigen van kinderporno. Zouden deze mensen met foto en naam
moeten worden geëxposed?
Stel dat één van bovengenoemden iemand uit jouw
dorp blijkt te zijn, dan zou je vast willen weten wie
het is. En dan zou je niet willen dat deze persoon bij
jouw eigen kinderen in de buurt kan komen. Daarom zou het goed zijn als deze mensen, net zoals in
Amerika, met naam en foto worden vermeld, zodat
iedereen voor ze uit kan kijken. Want waarom blij-

ven deze mensen in Nederland beschermd? Zij zouden
toch ook niet meer in een bepaalde straal van een basisschool mogen leven? Het zou handig zijn als er een
database komt waarop je op een kaart kunt zien waar
zij wonen, zodat je uit de buurt kan blijven.
Aan de andere kant kun je denken: waarom zouden zij
wél met naam en gezicht naar buiten worden gebracht

en verkrachters en moordenaars niet? Waar trek je de
grens? Zijn zij niet allemaal even ‘erg’ en moeten we
ze niet gewoon over één kam scheren? Moeten we
bekendmaken wie het zijn, of hebben zij ook recht op
privacy en verdienen zij een tweede kans in het leven?
Mensen die kinderporno bezitten en verspreiden
mogen worden geëxposed, wat vindt u?

Streekemoties

Bespreking poll week 37

Coronapas dwingt niet-gevaccineerden tot vaccinatie
Demissionair premier Mark Rutte kwam dinsdag 14 september tijdens de persconferentie met het idee van een coronapas. Alleen met dit bewijs,
een vaccinatie, onlangs hersteld van corona of een 24-uurs testbewijs, mag je bijvoorbeeld een drankje doen op het terras. Neemt dat niet de
vrijheid van niet-gevaccineerden weg? Aan de andere kant is er altijd gepleit voor een vrijheid van deze keuze, dus niets is verplicht.
De meeste respondenten geven aan dat ze
moeite hebben met de invoering van de coronatoegangspas. Rob Clabbers noemt de pas schijnveiligheid. “Als ongevaccineerde moet je iets
extra’s doen om binnen te mogen. Je bent dan
zeker dat je geen corona hebt na zo’n testje. De
gevaccineerde met klachten mag gewoon naar
binnen. Steekt dan de ongevaccineerde aan.
En dan gaan we de ongevaccineerde de schuld
geven dat we dit nodig hebben.”
Anke Van Vegchel vindt dat niemand gedwongen
wordt door de invoering van de pas, maar dat zo
wel moeilijk wordt gemaakt. “En dat slaat ner-

gens op. Vaccinatie werkt niet 100 procent en maar
tijdelijk. De derde prik zit er aan te komen. Wat willen ze? Dat we elk jaar maar blijven prikken en dan
een coronapaspoort krijgen? Geen denken aan! Ik
hou me netjes aan de regels en zorg voor een goed
immuunsysteem, als ik moet gaan testen ergens
voor dan is het klaar en blijf ik gewoon thuis. Ik heb
respect voor ieders keuze. Hoop wel dat dit gedoe
bijna afgelopen is want het bezorgd veel mensen
ook een hoop stress en depressies. Ook dat is niet
goed voor je immuunsysteem.”
Winnie Robles: “Het wordt mensen die niet gevaccineerd zijn moeilijker gemaakt om deel te nemen

aan het openbare leven. Persoonlijk heb ik moeite
met deze verplichting in kleinschalige horeca.
Aan de andere kant vind ik het prettig te weten
dat mensen die naast mij in een restaurant zitten
net als ik gevaccineerd zijn. En het belangrijkste,
onze volksvertegenwoordiging, de Tweede Kamer
heeft ingestemd. Daarmee is het een democratisch
genomen besluit dat we zonder mokken moeten
accepteren. En daarom hoop ik ook dat onze burgemeester, die alle inwoners hoort te dienen, géén
gehoor geeft aan de oproep van raadslid Imke
Emons, die tegen de mening van de meerderheid in
haar standpunt wil doordrukken.”

Ingezonden brief

Wat een democratisch armoede
“Een gemeente die dicht bij haar inwoners en ondernemers staat en die de kracht van de samenleving
centraal stelt”: Coalitieakkoord 2018-2022. Van de voorbereidende raadsvergadering van 7 dinsdag
september heb ik nog eens 3.33.11 uur bekeken en beluisterd. Een ontnuchterende ervaring.
Verontrustend is hoe de burgers die
zich willen inzetten voor een leefbare leefomgeving niet of veel te
laat worden gehoord en hun ontevredenheid daarover inspreken.
Ze mogen een poging wagen hun
belang met veelal gedegen onderbouwing van feiten en argumenten
te verdedigen. Zij worden aangehoord. Beleefdheidshalve wordt
de raad de gelegenheid geboden
vragen te stellen als beloning voor
de tijd en de inspanningen van de
inspreker. Wat zo’n pleidooi oplevert
verdwijnt in de mist. De gemeente
staat niet dichtbij haar inwoners
en de kracht van de samenleving

wordt niet gebruikt. Voortreffelijk
verwoordde Henk Kemperman
deze democratische armoede in
zijn betoog en oproep aan de burgemeester de lokale democratie te
redden.
Niet de burgemeester alleen, het
college en raad moeten voorkomen dat burgers gaan inspreken
uit eigen belang en ontevredenheid. Het college en raad moeten burgers net zo serieus nemen
als ondernemers en projectontwikkelaars. Burgerparticipatie
is een ondergeschoven kindje.
Omgevingsgesprekken functioneren
dan ook niet.
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Tijdens de voorbereidende raadsvergadering worden de vragen aan het
college nog eens mondeling herhaald na eerdere schriftelijke indiening daarvan. De ambtenaren stellen
de antwoorden op schrift die dan
worden voorgelezen door de betreffende portefeuillehouder. Dit alles
voor de besluitvormende raadsvergadering. Weerwoord van raadsleden is er nauwelijks, alleen enig
tegensputteren. Voorbereidende
raadsvergadering wordt zo tot een
farce en onnodig.
Extreem sterk daarin is wethouder
Tegels. Hij leest letterlijk voor wat
de ambtenaar heeft opgeschre-

ven. Heeft hij de vragen niet eerder
gekregen, dan weigert hij botweg
de vragen te beantwoorden. Het
roept het beeld op van een wethouder met een groot gebrek aan dossierkennis, afhankelijkheid van het
ambtelijk apparaat. De ambtenaar
bepaalt feitelijk wat uitgesproken
wordt door de portefeuillehouder en
bepaalt daarmee wat goed is en wat
niet. De politicus is de grip kwijt, de
ambtenaar schrijft voor.
Tenslotte stukken over geurnormen
in vertrouwen delen, want er staan
namen van personen in, dit is een
valse openheid naar de burger. De
argumentatie daarvoor deugt niet.
Henk Steenbekkers
Melderslo
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Column

Het kwik in ons
‘Streekemoties’ is de titel
waaronder ik mijn columns
schrijf. Daarvoor koos ik een
jaar geleden omdat ik heb
gemerkt dat wij mensen
vooral emotionele wezens
zijn. Onze emoties hebben
een enorme invloed op ons
doen en laten.
Omdat wij van nature zo zijn,
worden we ook wel ‘emotionele
dieren’ genoemd, ofschoon de
dieren dikwijls hun emoties nog
wat menselijker tonen dan de
mens zelf. Emoties, gevoelens
en verstand gaan idealiter hand
in hand. Onze emoties hebben
een oerkarakter; ze zijn veranderlijk, net zoals het persoonlijke
klimaat waarin we ons bevinden varieert. Zoals het kwik, de
bijzondere vloeistof die in een
thermometer op de temperatuur
reageert, in een barometer op de
luchtdruk. Zo gaat het ook met
onze emoties; ook in onze mentale toestand lijkt een soort kwik
te zitten. Symbolisch gezien dan,
niet scheikundig.
Wat scheikunde en ‘gevoelskunde’ met elkaar gemeen hebben is het woord klimaat, dat per
definitie schommelend is. Heden
ten dage is dat klimaat op velerlei gebieden zelfs een zorgwekkend fenomeen.
Men kan zich afvragen of wij in
ons persoonlijke leefklimaat niet
ook, meer dan wenselijk, verhitten of bekoelen en bij wat
tegenslag of voorspoed overreageren. Té boos of té blij. Er wordt
gesproken over ‘flow’ en ‘low’ en
er wordt gezocht naar de balans.
Ons mentale kwik helpt ons het
persoonlijk klimaat te regelen.
Hartverwarmende bezigheden
houden depressies op afstand en
soms is het goed om even ‘af te
koelen’, zoals bij hoge studie- of
werkdruk.
Het was de Griekse filosoof Plato
die lang geleden al stelde dat
gevoel ondergeschikt was aan
ratio en dat een mens alleen
gelukkig kon zijn als hij luisterde
naar zijn verstand. ‘Ga verstandig
met je emoties om’ is dan een
goed uitgangspunt om een evenwichtig leefklimaat te creëren.
Zo nu en dan terugkijken op klassieke wijsheid maakt ons zomaar
weer modern.

Theo Kerstjens
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Ongekend Talentendag

Themabijeenkomst

Warmtetransitie en
duurzame energie

Zondag 26 september van 11:00 tot 16:00 uur vindt de Ongekend Talentendag plaats op
’t Gasthoesplein in Horst! Het betreft een inspirerende dag voor mensen met een beperking
om kennis te maken met, en informatie op te doen over, het beweeg- en vrijetijdsaanbod in

Op dinsdag 28 september wordt de

teraad van Horst aan de Maas het Kader

Horst aan de Maas! Het wordt een leuke morgen en middag waarbij demonstraties worden

gemeenteraad bijgepraat over de Transi-

voor Opwekking van Duurzame Elektriciteit

gegeven van diversen g-sporten en mindervalidesporten in Horst aan de Maas en waar even-

tievisie Warmte (TVW) en de gebiedsver-

(KODE) vastgesteld. In maart 2021 is gestart

tuele wensen voor nieuw aanbod opgehaald kunnen worden. Daarnaast kunnen bezoekers

kenning rond het kader voor opwekking

met de gebiedsverkenning naar grootscha-

met al hun vragen terecht bij de professionals die aanwezig zijn.

duurzame energie (KODE).

lige energieprojecten in de zoekgebieden
Mariapeel en A73/ Maaslijn. Tijdens de

Transitievisie Warmte

thema-avond zullen de eerste resultaten van

Om de woningen van het aardgas te

de gebiedsverkenning worden gepresenteerd.

Komen jullie ook? Het belooft een gezellige dag te worden!

krijgen hebben gaan alle gemeenten een
Transitievisie Warmte maken. Tijdens deze

Meer informatie

themabijeenkomst wordt de gemeenteraad

De openbare themabijeenkomst vindt plaats

geïnformeerd over de ontwikkelingen tot nu

in de raadzaal en start om 20.00 uur. De bij-

toe en de plannen voor de toekomst.

eenkomst wordt ook live uitgezonden via het
raadsportaal en de facebookpagina van de

Gebiedsverkenning KODE

gemeenteraad (RaadHadM). Kijk voor meer

Op 15 december 2020 heeft de gemeen-

informatie op horstaandemaas.nl/raad

Geef je mening en win een VVV bon!

Horst aan de Maas brengt
woonwensen in beeld!

Bekendmakingen

De gemeente Horst aan de Maas wil dat

Dorpsplannen wonen

in 2025 iedereen kan wonen waar en hoe

De gemeente haalt ook

hij dat wil. Dat er weer iets te kiezen is.

informatie op bij de woning-

De gemeente doet dit bijvoorbeeld door

corporaties en lokale

ervoor te zorgen dat er in de komende

makelaars. De gemeente

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

jaren 1.000 woningen gebouwd kunnen

bespreekt de uitkomsten

omgevingsvergunningen

worden. Daarnaast wordt per dorp gewerkt

van deze vragenlijst en alle

aan een woonplan. De verwachting is

opgehaalde informatie met

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

dat de woonwensen in ieder dorp weer

de dorpsraden en een aantal dorpsbewoners.

anders zijn. Om deze woonwensen in

Met hen schrijft de gemeente later dit jaar, op

beeld te krijgen zet de gemeente een

basis van onder andere de resultaten van het

woononderzoek uit.

onderzoek, het dorpsplan wonen.

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

-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

Doe mee en win

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

De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van
Horst aan de Maas én mensen die graag
inwoner willen worden in Horst aan de Maas.

America

• Gasthuisstraat 25 (Ongekend Talentendag)

De vragenlijst kan online t/m 10 oktober 2021

• Hofweg 1b (bouwen woning)

Kronenberg

worden ingevuld. De vragenlijst is ook op

• Laagheideweg 11

• Peelstraat 26 (realiseren inrit)
• Meerweg 43 t/m 51 en Henri Vullinghsstraat

(renovatiewerkzaamheden)

papier beschikbaar op het gemeentehuis én bij
de dorpsraden. Uiteraard worden de gegevens

Broekhuizen

vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de

• Roamweg 17 (verlenging beslistermijn)

Melderslo

uitkomsten alleen gebruikt voor dit onderzoek.

Broekhuizenvorst

• Gussekuulke ong. kavel 4 (bouwen woning)

Onder alle deelnemers verloten we vijf VVV

• Op de Spekt 19 (vooraankondiging

• Gussekuulke ong. kavel 8 (bouwen woning)

enquete.toponderzoek.com/woneninhadm

bonnen van €100,- .

4 t/m 14 en 3 t/m 9 (oprichten 19 woningen)

• Gussekuulke ong. kavel 9 (bouwen woning)

bestemmingsplan)

Meterik

Grubbenvorst

Informatieavonden

Gebiedsverkenning
Mariapeel en A73/Maaslijn

• Horsterweg perceel L 947 (bouwen laaddock)

• Crommentuijnstraat 11a (plaatsen dakkapel)

Hegelsom

Sevenum

• Heijnenstraat 55 (uitbreiden woning)

• Hazenhorstweg 1 (wijzigen luchtkanaal)

• Kogelstraat 74 (voorbereiding

• Molenveldweg 45 (verbouwen woning)
Swolgen

bestemmingsplan)
Horst

• Mgr. Aertsstraat 16 (kermis)

• Convent 5 (bouwen tuinhuis)

Tienray

• Stationsstraat 90 (ontwerp besluit)

• Over de Beek 1b (aanleggen duiker)

De gebiedsverkenning naar energieke gebiedsontwikkelingen is nog in volle gang. Er staat

• Meterikseweg 67 (plaatsen dakkapel)

Horst aan de Maas

nog niets vast. Toch delen we alvast graag de stand van zaken tijdens diverse informatie-

• Frans Halsstraat 3 (verlengen oprit)

Vertrokken naar onbekende bestemming:

avonden. Ook komt het vervolgproces aan bod en is er ruimte voor uw vragen.

• Broekweg 11a (tijdelijke woonunit)

• Herenbosweg 25 Melderslo

• Rubensplein 8 (plaatsen verkapping)

• Erik de Rodeweg 5 Sevenum

Geïnteresseerd? Meer informatie over de avonden vindt u op onze website:

• Middelijk 10 (verbouwen woning)

• Herstraat 11 Horst

www.horstaandemaas.nl/informatieavonden-gebiedsverkenning

• Melatenweg 21 (plaatsen eletrische poort)

• Donkerhofsteeg 11d Tienray

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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VVD Horst aan de Maas

Afspraak is afspraak

Inwoners uit onze gemeente hebben niet alleen de lasten, maar delen
óók in de opbrengst van grootschalige energieprojecten. Dat heeft de
gemeenteraad afgesproken. Tot onze grote verbazing volgt het
College van B&W deze afspraak nu niet bij de uitbreiding van het
zonnepark op Californië in Grubbenvorst.
Het gaat nu om de eerste aanvraag
die wordt getoetst aan dat nieuwe
energiebeleid en meteen wordt voorgesteld om hiervan af te wijken. Deze
eerste aanvraag zou een voorbeeld
moeten zijn voor alle initiatieven die
volgen. Niet dus! Een slechtere start

BVNL Horst aan de Maas

kun je je niet voorstellen. En hoe leg
je dit uit aan de samenleving?
De bedoeling is dat er twee zonneparken van totaal 25 hectare komen.
Volgens de gemeente is Californië
BV de initiatiefnemer, maar uit eigen
speurwerk blijkt dat de initiatiefne-

Testen voor Toegang en vinden niet
dat de horeca hiervoor gebruikt moet
worden. Testen om op een terras te
mogen zitten, om naar het restaurant
te gaan en voor een bioscoopbezoek:

SP Horst aan de Maas

vanaf 25 september wordt een hele
grote groep Nederlanders medisch
gediscrimineerd. Veel horecaondernemers hebben zich bij ons gemeld.
Ze maken zich zorgen, willen niet

de raadsvergadering schriftelijk
wilde beantwoorden, maar dat
tijdens de raadsvergadering wilde
doen. De SP pikte dat niet en eiste
schriftelijke beantwoording. Op
het laatste moment werden die
antwoorden alsnog toegestuurd. In

CDA Horst aan de Maas

de raadsvergadering stelde SP’er
Mariet Roelofs nog een aantal
aanvullende vragen. Beurskens
weigerde die te beantwoorden,
“want de SP had die vragen
maar vóór de raadsvergadering
toe moeten sturen”. Ook andere

dent heeft zichzelf nog nooit laten
testen. Gaat de gemeente Horst aan
de Maas handhaven op de coronapas? Tot het moment van schrijven
heb ik nog geen bericht ontvangen
of de gemeente Horst aan de Maas
gaat handhaven op de coronapas.

Imke Emons

raadsleden kregen van het college
bij andere onderwerpen hetzelfde te
horen. En dat voelt toch gek aan. Het
college wordt op de vingers getikt,
omdat ze slecht communiceert.
En als reactie daarop communiceert
het college helemaal niet meer.
Ondertussen weten de bewoners
van de Nieuwstraat, waarvan
vrijwel iedereen (82 bewoners)
een petitie heeft ondertekend om
meer informatie te krijgen, nog
steeds niets. Oh ja, toch iets. Als

de bewoners het niet eens zijn met
de plaatsing van de laadpaal, dan
moeten ze maar officieel bezwaar
maken, volgens Beurskens. Dat noem
je nou eens echt ‘met een kluitje in
het riet sturen’. En dat heeft dus niets
te maken met goed communiceren,
maar alles met arrogantie van de
macht. Kennelijk interesseert het
college de zorgen van burgers geen
moer!

bij komt kijken zoals marktwerking.
Echter kan er wel worden gebouwd.
Door oudere huizen en panden om te
bouwen naar woningen wordt er goed
gebruik gemaakt van de grond, wat
daarnaast ook helpt om de leefbaarheid te verbeteren. Zoals gezegd, het
nieuwe Masterplan Wonen is wat ons
betreft zeker een stap in de goede
richting. Daarbij is het belangrijk dat
we continu de behoefte blijven opha-

len in het veld. Inzichten en behoeftes
blijven veranderen. Deze week is er
ook een enquête de deur uit om jullie behoefte te peilen. Dus vul in, en
wij als volksvertegenwoordigers zullen samen met de gemeente blijven
knokken voor toekomst als het gaat
over wonen in onze mooie gemeente
Horst aan de Maas.

Paul Geurts

Het woningtekort

Op dit moment is het woningtekort in Nederland groot. De woningen zijn schaars en wanneer er weer een
huis op de markt komt, is dit heel snel weer weg. Marktwerking zorgt ervoor dat ver boven de startprijs
geboden wordt, wat het bijna onmogelijk maakt voor starters om een huis te kunnen kopen. De gemeente
Horst aan de Maas heeft een ambitieus masterplan opgesteld om duizend nieuwe woningen te realiseren
in 2025, waarbij hele mooie initiatieven tot stand kunnen komen. Wat het CDA betreft een plan op basis
waarvan meters gemaakt kunnen gaan worden.
Na een aantal gesprekken met wat
starters in Horst aan de Maas ben ik
overtuigd van het belang om deze
groep in onze gemeente te behou-

meedoen maar wel weten wat de
hoogte van de boete is en of onze
burgemeester ook de deuren van
horecazaken gaat sluiten. We kunnen
Hugo de Jonge en Mark Rutte niet
vaak genoeg blijven citeren. Er zou
geen (indirecte)vaccinatiedwang
komen, geen QR-code om toegang te
krijgen tot onder andere de horeca
en de demissionaire minister-presi-

Jeroen Achten

Tik op de vingers, maar het college is onverstoorbaar

Het is toch een vreemde gewaarwording: tijdens de afgelopen raadsvergadering kreeg het college van
B&W vanuit de gemeenteraad bij heel wat agendapunten een tik op de vingers omdat ze slecht (of beter
gezegd niet) gecommuniceerd had met de burgers. Bijvoorbeeld over het plaatsen van een laadpaal in de
Nieuwstraat in Horst en de parkeerproblemen bij de Torenstraat achter de Action. Maar wat gebeurt er
vervolgens mee?
De SP heeft wethouder Beurskens
een tijd geleden schriftelijk vragen
toegestuurd hoe het mogelijk is dat
de bewoners niet geïnformeerd zijn
over het plaatsen van die laadpaal.
Via de griffier liet Beurskens weten
dat hij de antwoorden niet vóór

duurzaamheidsfond en/of omgevingsfonds te eisen? En er méér uit te halen
voor de eigen inwoners. De aanvraag
voldoet niet aan het beleid en afwijken daarvan kan niet zonder een
verklaring van geen bedenkingen van
de gemeenteraad. Horst aan de Maas
mag wel meer ondernemend gaan
denken en Gewoon. Doen.

Coronapas

Enkel ‘versoepelingen’ voor mensen die gevaccineerd zijn. Voor mensen die kiezen om geen
coronavaccinatie te nemen of deze vanwege hun gezondheid niet mogen, worden de teugels juist
strakker aangetrokken. Het gevolg is een tweedeling in de maatschappij en dat is wat mij betreft
onacceptabel.
De sectoren die het hardst zijn
getroffen worden nog eens extra
gestraft door dit kabinet. Het is buigen of breken, meewerken of failliet
gaan. Wij zijn fel tegenstander van

mer de oud-directeur van het ontwikkelbedrijf Californië BV zélf is. Wat
gebeurt hier allemaal achter de schermen waar de gemeenteraad geen
weet van heeft?
In het raadsvoorstel verdedigt het college waarom lokaal eigendom niet
mogelijk zou zijn. Ze verzoekt een
verklaring van geen bedenkingen af
te geven, zodat de omgevingsvergunning kan worden verleend.
Hoe makkelijk is het om als gemeente
lokaal eigendom, een afdracht in een

den. Deze groep is de toekomst en
daardoor blijft de bevolking jong.
Een alternatief voor kopen is natuurlijk huren, maar met de langzaam

oplopende wachttijden is dit ook een
moeilijk alternatief. Als gemeente
is de uitdaging groot dit probleem
op te lossen aangezien er veel meer

Jarno Cox

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.

BEKRO Horst
www.bekro.nl

Bronboringen & Bronbemalingen

Dompelpompen
in verschillende uitvoeringen.
En alle toebehoren zoals:
■ persslangen ■
■ snelkoppelingen ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

TD Meijel zoekt, wegens extra werkzaamheden:

charters
Wij zijn een klein transportbedrijf en zoeken charters
die in het bezit zijn van kleine bestelauto’s die door
heel Europa willen rijden.
Geïnteresseerd?
Stuur dan een mail naar planning.tdmeijel@gmail.com t.a.v.
Debbie Naus en neem alvast een kijkje op www.tdmeijel.nl
om een kleine indruk te krijgen van de werkzaamheden.
WWW.TDMEIJEL.NL

Appartement te huur
Mooi 3-kamer appartement in de Kerkstraat in Horst
Het appartement heeft een oppervlakte van 62 m2
en beschikt over een lichte woonkamer met open
keuken en 2 slaapkamers.
De woning is beschikbaar per 1 november 2021 en
de minimale huurperiode is 1 jaar.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan een mail naar kerkstraat15F@gmail.com

2309 \ enzo
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Geplukt

Bianca Teuwsen Griendtsveen
Ze haalt enorm veel plezier uit het helpen van anderen en geen wandeling door de natuur van
Griendtsveen is haar te lang. Deze week wordt Bianca Teuwsen (46) uit Griendtsveen geplukt.

ook het beste van jezelf geven aan
de mensen om jou heen. Als je blij
bent, heeft het invloed op jouw
omgeving. Ik zie mensen fitter worden en kan ze helpen gezonder en
gelukkiger te worden, daar geniet ik
echt van.”

Positief ingesteld

Bianca is gek op haar woning
midden in de natuur van
Griendtsveen, maar werd niet in
Griendtsveen geboren. “Ik ben
geboren in Horst en groeide op
in Grashoek, waar ik samen met
mijn ouders en zus ging wonen
vanwege mijn vaders baan”, vertelt ze. Op haar 23e ging Bianca
het huis uit en vertrok ze naar
Arcen, waar ze ging samenwonen met haar toenmalige vriend.
“Toen we uit elkaar gingen ben
ik naar Oirlo verhuisd. Daar vond
ik een fijne huurwoning. Dit was
voor mijn gevoel wel tijdelijk. Ik
heb altijd al gevoeld dat ik in de
Peel wilde wonen, mijn ouders
gingen namelijk vroeger veel met
ons wandelen in de Mariapeel.

Het gevoel wat ik daar heb opgedaan heeft me nooit losgelaten. Ik
heb een keer een 10-jaars doelenlijstje gemaakt en daar had ik opgeschreven dat ik een mooie woning
in Griendtsveen wilde kopen. Die
droom heb ik kunnen waarmaken, ik
ben hier dolgelukkig.”

Gedreven
Na haar opleiding activiteitenbegeleiding in Venlo kreeg Bianca in 1997
een baan in de gehandicaptenzorg.
“Dit heb ik ongeveer anderhalf jaar
gedaan. Ik kon er door de toenmalige
bezuinigingen niet blijven. Toen ben
ik bij de Hertog Jan brouwerij in Arcen
aan de slag gegaan, omdat ik al veel
ervaring had in de horeca. Hoe leuk
ik dit ook vond, ik zag mezelf dit niet

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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Kijk voor de oplossing
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in de HALLO.
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voor de rest van mijn leven doen.”
Via het uitzendbureau kwam Bianca
hierna te werken in een tapijt- en
gordijnenwinkel. “Ik miste hier echt
het gevoel van vrij zijn, ik voelde
me vaak opgesloten in deze winkel”,
licht ze toe. “Dat was het moment
dat ik besefte dat ik iets voor mezelf
wilde gaan doen. Mensen zeiden dit
al vaker tegen me, door de gedrevenheid die ik had.”
Bianca besloot een ondernemerscursus te gaan doen. “Ik zat daar met
allemaal mensen die een bepaald
beroep uitoefenden en voor zichzelf
wilden beginnen. Ik wist zelf echt
nog totaal niet wat ik wilde. Toen ik
later een advertentie tegenkwam
van Herbalife besloot ik me hierin te
verdiepen. Dit was in eerste instantie
omdat ik zelf fitter wilde worden en
de producten wilde gebruiken.” Toen
Bianca vervolgens in 4 maanden tijd
13 kilo afviel, kreeg ze veel reacties
van haar omgeving. Haar vrienden
en familie wilden de producten ook
proberen en vroegen Bianca hierbij om hulp. “Zo rolde ik er eigenlijk
in en startte ik in 2002 als fitcoach.
In het begin deed ik dit parttime
naast mijn baan in de winkel. Toen ik
meer voldoening, vreugde en vrijheid ervaarde in mijn activiteiten als
coach dan in de winkel, heb ik mijn
ontslag ingediend en ben ik fulltime
gaan coachen. Hier ben ik nog elke
dag blij om, ik heb er geen moment
spijt van gehad. De slechtste dag die
ik als coach heb gehad de afgelopen
negentien jaar, is altijd nog beter
dan de beste dag die ik in de winkel
heb gehad.”
Het mooiste aan haar werk vindt
Bianca dat mensen zich op hun best
kunnen voelen met haar hulp. “Als
jij je op je best voelt, dan kun je

Toen Bianca twee jaar werkzaam
was als fulltime coach kreeg ze een
auto-ongeluk. “Ik had niets gebroken, maar had wel allerlei andere
klachten die steeds vervelender werden. Dit waren whiplash-klachten.
De eerste jaren kon ik nog geen tien
minuten op een feestje zijn, dan was
ik helemaal kapot en moest ik dagen
bijkomen. Contact met mensen,
drukte, maar ook lange autoritten
waren niet te doen.” De ergste klachten duurden drie jaar, maar Bianca
ervaart nog steeds de gevolgen van
de whiplash. Deze heeft blijvende
hersenschade gegeven. “Ik heb
nog steeds verschillende cognitieve
klachten en ben snel overprikkeld.
Dit is iets wat ik moet accepteren, omdat het toch zo zal blijven.
Gelukkig woon ik op een superfijne
plek in de Peel, waar het niet druk is
en ik mijn rust kan vinden.” Bianca
wil ook niet in het negatieve blijven
hangen ondanks dat dingen ander
zijn gelopen dan ze gewenst had.
“Ik denk vaak bij mezelf, wat zou ik
doen als ik supersuccesvol was? Dan
zou ik gaan wandelen in de Peel,
maar dat is precies wat ik nu ook
doe. Wat is nu werkelijk belangrijk?
Als ik wakker word, ben ik dankbaar
voor een nieuwe dag en blij met wat
ik heb: een eigen plek in de Peel,
gezonde en gelukkige ouders, mijn

zus, een lieve vriend, leuke vrienden
en genoeg activiteiten.”

Hobby’s
Naast haar werkzaamheden als
Fitcoach heeft Bianca veel hobby’s.
Ze zit bij toneelvereniging Grikon in
Griendtsveen en is gek op carnaval,
ze zet zich ook in voor deze vereniging en helpt mee met activiteiten.
Ook organiseert ze elke zondagochtend een fitcamp voor een groep
meiden. Hiernaast organiseert ze
wandelingen door de Peel voor
groepen, koppels, maar ook speciaal
voor vrouwen, die niet graag alleen
wandelen. “Ik hoorde vanuit mijn
omgeving al dat vrouwen soms bang
waren om alleen te wandelen, dat
vond ik zo jammer. Vanuit daar ben
ik begonnen met Peelvrouwke, ik
ken het gebied als geen ander.”
Bianca heeft zich afgelopen week
ingezet voor het goede doel. “We
hebben normaal gesproken ieder
jaar een buitenlandse training vanuit Herbalife. Al een paar jaar gaan
een aantal mensen al fietsend naar
deze locatie in Europa, om geld op
te halen voor het goede doel. Deze
training is nu, vanwege corona, een
online evenement. Om toch geld op
te halen voor Stichting het Vergeten
Kind, werd de tour in eigen land, in
Zuid-Limburg, gedaan. Samen met
100 andere Fitcoaches werden er
zoveel mogelijk kilometers gemaakt
door te wandelen, hardlopen, mountainbiken en wielrennen. Ik heb zelf
meegedaan met de wielrengroep en
heb meer dan 2.000 euro opgehaald.
Daar ben ik heel trots op.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Vacature dagschoonmaak
32-38 uur per week

maandag t/m vrĳdag starttĳd 7.00/8.00 uur (bespreekbaar)
Heb je een rĳbewĳs, wil je aan de slag en weet je van aanpakken?
Wĳ hebben een compleet ingerichte auto voor je klaar staan
waarmee je gelĳk op pad kunt. Je werkzaamheden betreffen
het schoonmaken van kantoren, sanitair en verkeersruimten in
verschillende objecten.

Heb je nog geen ervaring in de schoonmaak?
Geen probleem! Wĳ leren jou graag de kneepjes van het
vak en investeren daarnaast ook graag in jouw persoonlĳke
ontwikkeling.
Wat mag je van ons verwachten?
• gezellig team
• persoonlĳke aandacht
Wat verwachten we van jou?
• je bent enthousiast, zelfstandig en ziet het werk
• je hebt een opgeruimd karakter
• je bent representatief en klantgericht
Hebben we je interesse gewekt?
Solliciteer dan snel, en kom bĳ ons op kennismakingsgesprek!

Voor nadere informatie verwĳzen wĳ u graag naar onze website:

www.schoonmaakbedrĳfwilms.nl
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SV Melderslo laat punten liggen
in Hegelsom 1-1
De voetbalmannen van Melderslo 1 speelden zondag 19 september tegen de mannen uit Hegelsom. Melderslo
had het betere spel in deze derde bekerwedstrijd, maar maakten de kansen niet af in Hegelsom.
De eerste helft begon SV Melderslo
sterk. In de 6e minuut kreeg Luc van
Kuijck een mooie voorzet van rechts
niet binnen gewerkt. In de 8e minuut
trok Luc van links naar binnen in de
16. Mooie krul naar de buitenhoek.
Helaas, paal. Er volgden nog verschillende kansen voor SV Melderslo. In de
25e minuut volgde een mooie steekpas naar Luc die vrij voor de keeper
kwam. Deze pareerde goed op de
inzet van Luc. In de 34e minuut kwam
Gijs Coenders nog tot een gevaar-

lijk schot, na mooi voorbereidend
werk van Davey Ewalds en Luc van
Kuijck. Dit schot werd mooi gepareerd door de goed keepende goalie van Hegelsom. Hegelsom kwam
er niet vaak aan de pas maar wist
toch op voorsprong te komen in de
41e minuut. Een schot vanaf 18 meter
werd nog aangeraakt waardoor keeper Bas van Westerveld kansloos was.
Ruststand 1-0.
De tweede helft begon hetzelfde als
de eerste. SV Melderslo aanvallend en

Hegelsom verdedigend. Echte uitgespeelde kansen waren echter schaars
in de tweede helft. In de 84e minuut
werd Bart Theeuwen van SV Melderslo
onderuit gehaald in het strafschopgebied. Dezelfde Bart kon deze strafschop verzilveren in de rebound. In de
42e was het Hegelsom die nog een
open kans kreeg. Deze werd vakkundig door de keeper van SV Melderslo
teniet gedaan. Eindstand 1-1.
Tekst: SV Melderslo

Toegankelijk voor jong en oud

Beweegpark Kerkebos in Swolgen
geopend
Het Beweegpark Kerkebos in Swolgen is zaterdag 29 augustus is geopend. Om 11.00 uur werd er gestart met
het officiële gedeelte. Hier werd, namens de Dorpsraden Tienray en Swolgen, gesproken door Eduard Maas en
door wethouder Roy Bouten.

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

Nadat het startschot gegeven werd,
kwamen een aantal gasten, waaronder wethouder Thijs Kuipers, op de
toestellen in beweging. ’s Middags
konden dorpsbewoners de toestellen
uitproberen.

Het Beweegpark is gratis toegankelijk
voor jong en oud. Vanaf 23 september
is er iedere donderdag tussen 19.00
en 20.00 uur een gratis les. De eerste
les staat in het teken van uitleg van
de toestellen. Na de eerste les wor-

den er ook gratis groepslessen gegeven in de vorm van een bootcamp en
hit-training. Voor meer informatie, kijk
dan op de Facebookpagina van het
Beweegpark Kerkebos.

Rommelig spel

Volleybalclub Set Up verliest de eerste
wedstrijd van het seizoen
Ter ondersteuning van ons vast team zijn we op zoek naar:

Interieurverzorg(st)ers
die het leuk vinden om:
• na schooltijd of in de avonduren bedrijven te poetsen
en/of
• in de vroege uurtjes kantoren e.d. zelfstandig schoon te maken.
Interesse? Meer weten?
Bel voor een kennismakingsgesprek naar
Wiel
06 - 51 12 50 50

☎

Na elf maanden geen competitie te hebben gespeeld, werd zaterdag 18 september weer de eerste competitiewedstrijd van het seizoen gespeeld door VC Set Up uit Meerlo. Deze uitwedstrijd werd verloren van Livoc uit
Liessel met 3-1.
De bezetting was krap. Met een paar
geblesseerde speelsters en het gemis
van een teamgenoot begon VC Set Up
DS1 aan de wedstrijd. De eerste set
begon rommelig en VC Set Up kwam
niet goed in haar eigen spel. Hoewel
dit verder in de set wel werd opgepakt,
mocht dit geen verschil meer maken.
De eerste set werd verloren met 25-17.
De tweede set kwam VC Set Up steeds
meer in haar eigen spel. Desondanks
waren er veel ups en downs waarbij

de ups te kort waren en de downs te
lang. Ondanks het harde werken en
het redden van vrijwel onmogelijke
ballen, werd de inzet helaas weer niet
beloond. 25-20 werd de eindstand van
de tweede set.
Na een positiewissel in de derde set
verliep het een stuk beter. Er was duidelijkheid, kracht, inzet en vertrouwen. Dat resulteerde in een setwinst
met 23-25.
Ondanks de goede derde set kreeg VC

Set Up het de vierde set toch nog een
keer zwaar te verduren. Er werd goed
gespeeld en nog steeds heel veel
inzet getoond, maar de dames kregen
niet alles onder controle. Deze vierde
set werd verloren met 25-15.
De volgende wedstrijd speelt VC Set
Up DS1 tegen Bach SV DS1 in Baexem.

Tekst: VC Set Up Meerlo
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Zilver voor Brent Janssen
op het WK mennen
In het Franse Le Pin au Haras in Normandië vond onlangs het
Wereldkampioenschap ponymennen plaats. Brent Janssen uit
Swolgen wist hier de tweede plaats te behalen.
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Mooie zege voor SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 19 september tegen Stormvogels 1 uit Luyksgestel. De
wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo. Na het onnodige verlies van vorige week werd
deze wedstrijd wel winnend afgesloten. De eindstand was 10-7.
SV Melderslo kende een vliegende
start en wist vrij snel op een 3-0
voorsprong te komen. Daarna vielen
de doelpunten wat minder makkelijk, maar verdedigend stond de ploeg
gelukkig de gehele eerste helft stabiel. Na 30 minuten korfballen stond
er een stand van 5-1 op het scorebord.
In de tweede helft wist SV Melderslo
het gat in eerste instantie te vergroten
naar 6-1. Daarna lukte het Stormvogels

ook een aantal keer om de korf te vinden, terwijl bij SV Melderslo de aanval
juist stagneerde. Kansen creëren ging
moeizaam en de kansen die de ploeg
kreeg, werden onzorgvuldig afgemaakt. Dat gaf Stormvogels de gelegenheid om terug in de wedstrijd te
komen. Bij een stand van 8-6 leek het
nog even spannend te worden, maar
dat was ook het moment waarop de
knop bij SV Melderslo weer om ging.

De 9-6 en de 10-6 vielen snel achter
elkaar, waarna het voor de thuisploeg
zaak was om de wedstrijd rustig uit te
spelen. In de laatste minuut scoorde
Stormvogels nog een keer, maar de
2 punten gaf SV Melderslo niet meer
weg. Bij een stand van 10-7 floot de
scheidsrechter af.

Tekst: SV Melderslo

Wittenhorst boekt ruime zege op Eijsden
Wittenhorst speelde zondag 19 september in Eijsden voor de laatste poulewedstrijd. Het was de uitdaging om
te winnen en daarmee de volgende ronde te bereiken. Dit lukte de uitploeg, de wedstrijd eindigde in 1-6.

In Le Pin au Haras, waar in 2024
ook de hippische disciplines van de
Olympische Spelen worden verreden, speelde zich een strijd af
tussen de 33 eenspan ponycombinaties uit 12 verschillende landen.
Na een goede dressuurproef van
zijn 12-jarige pony Hielke, nestelde Nederlands kampioen Brent
Janssen uit Swolgen zich met een
achtste plaats in de top tien. De
verschillen waren klein en er was
nog van alles mogelijk. De marathon werd een barre strijd op een
zwaar parcours vanwege het glooiende landschap. Janssen wist de
concurrentie met hun grote pony’s
goed bij te houden en eindigde
na een foutloos en snel gereden
marathon op de negende plaats.
Door de kleine onderlinge verschillen steeg Janssen in het tussenklassement naar een tweede plaats
met minieme voorsprong op de
nummer drie, Berengere Cressent
uit Frankrijk. De achterstand op de
nummer één, Cedric Scherrer uit
Zwitserland, was wat groter. Het
onderdeel vaardigheid bracht de
beslissing over de verdeling van

de medailles. Er was een moeilijke
vaardigheid uitgezet. Toen Janssen
als 32e aan het parcours startte,
had nog niemand het binnen de tijd
zonder afgeworpen ballen afgelegd.
Janssen moest foutloos rijden voor
zilver om de druk op nummer één
op te voeren en om goud in beeld
te krijgen. Met een aanvallend
gereden vaardigheid met Zwitserse
precisie lukte het als eerste en
enige het parcours foutloos en binnen de tijd af te ronden. Hiermee
werd zilver gehaald. De nummer
één, Scherrer, wist de schade met
enkele tijdfouten beperkt te houden waardoor goud voor Janssen
onbereikbaar bleef. Door de goede
prestaties van de twee- en vierspan
menners werd ook nog het landenklassement gewonnen waardoor
Janssen met een gouden en zilveren medaille huiswaarts keerde.
Janssen prijst zijn pony Hielke: “Hij
liet zien dat ze, na de nationale
titels, ook internationaal rekening
met hem moeten houden. Hij verdient alle lof en wortelen!”

voorzet van Dirk Scheres de 0-2 laten
aantekenen.
Na de pauze speelde het elftal nog
overtuigender, nadat zij de draad weer
oppakte na de aansluitingstreffer (1-2)
door een fout. Rond de 70ste minuut
liet Wittenhorst Eijsden alle kanten
van het veld zien. Niek van der Sterren
kon direct het verschil op twee zetten
met een hard schot. Jeroen Verkennis

kwam in het laatste kwartier in beeld.
Met drie treffers bepaalde hij de
einduitslag op 1-6. Een keurig resultaat, maar ook met leuk voetbal.
Wittenhorst is klaar voor de competitie aanstaande zondag met de uitwedstrijd naar Veritas.

Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

Vier het
landschap

Tekst: Jan Janssen

Hockeyclub Horst wint eerste
thuiswedstrijd van seizoen
De Horster hockeymannen speelden zondag 19 september hun
eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Dit jaar was dit tegen
Civicum uit Cuijk. Horst wist deze wedstrijd te winnen met 2-1.
Na een coronajaar zonder een
echte competitie, waren de Horster
hockeymannen erop gebrand om
dit jaar sterk te beginnen en met
drie punten het veld af te stappen.
De eerste stap werd vorige week
al gezet, toen er drie punten uit
Oirschot mee naar huis genomen
werden. Het was mooi weer, dus
het publiek stond in groten getale
langs de zijlijn om Horst naar een
overwinning te juichen. De mannen
uit Horst gingen goed van start en
creëerden een aantal kansen waar
uiteindelijk een goal van Floris uit
volgde, 1-0. Na de korte pauze ging
Horst in het tweede kwart weer
verder waar ze gebleven waren,
het creëren van kansen. Hieruit

Vanaf het begin was het meteen duidelijk dat de eersteklassers uit Horst
de betere ploeg vormden. De goede
pogingen van Niek Driessen, Joost van
Rensch, Joep Verkennis hadden vooralsnog geen succes. De voorsprong
kwam in de 21e minuut op naam van
Giel Beurskens, die een mooie voorzet van Jeffrey Cuppen inkopte, 0-1.
Dezelfde speler kon even later op een

volgde uiteindelijk de 2-0 door
Evert. Na de rust kwam Civicum
meer in hun spel. Door miscommunicatie in de verdediging van Horst
kwam Civicum op 2-1 te staan en
kwam er spanning in de wedstrijd.
Het vierde kwart deed Civicum er
alles aan om de gelijkmaker te scoren, maar de verdediging van Horst
hield stand en trok uiteindelijk aan
het langste eind. Horst won de
wedstrijd met 2-1. Volgende week
mogen de Horster hockeymannen
richting Oisterwijk om het op te
nemen tegen HOCO en hopelijk de
derde overwinning van het seizoen
op hun naam te schrijven.
Tekst: Daan Kleuskens

Landschap Horst aan de Maas bestaat 25 jaar!

Zondag 26 september | 10.00 - 16.00 uur
Landgoed De Gortmeule | Gortmolenweg Horst
Toegang gratis
Vier het landschap en beleef
• Landgoed De Gortmeule met uniek erf
en authentieke boerderij
• Kinderworkshops en dierenspeurtocht
• Kabouter Fluitenkruid
• Natuurmarkt vol inspiratie
• Alles over biodiversiteit en het vergroenen
van je eigen omgeving
• Presentatie nieuwe gemeentelijke
plannen voor natuurverfraaiing
• Nieuwe fiets- en wandelroutes

www.landschaphorstaandemaas.nl

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

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

Grutteveld geocache wandeling/fietstocht
Stichting Vrienden van het Grutteveld organiseert elk jaar een activiteit in het Grootveld, het gebied tussen
Sevenum en Kronenberg. En dit jaar is het een geocachewandeling/fietstocht die tot 15 november duurt.
Het doel van geocaching is simpel:
iemand verstopt een of meer schatten, ook wel (geo)cache genoemd.
Als je een ‘schat’ gevonden hebt,
vul je het logboekje van de ‘schat’
in en je meldt je vondst in de app
op je telefoon. Meedoen is heel
eenvoudig: download de (gratis)
geocaching-app op je telefoon. Kies

een zelf verzonnen gebruikersnaam
(gratis). Ga wandelen of fietsen
in en rond het Grutteveld en vind
de geocaches die te zien zijn op
je telefoon. Als je alle geocaches
gevonden hebt, dan kun je met de
letters, die bij de plekken horen,
twee woorden maken, over iets op
het Grutteveld. Deze oplossing kun

je opsturen en meedoen aan de
prijzenloterij. De wedstrijd duurt tot
15 november. Onder de goede oplossingen worden vóór 1 december drie
prijzen verloot, en de winnaars worden via email op de hoogte gebracht
en via publicatie in het Klökske.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM KRANESTRAAT
METERIK RONDOM
JAN DRABBELSSTRAAT
LOTTUM RONDOM ZANDTERWEG
SEVENUM RONDOM KLEEFSEDIJK
SEVENUM RONDOM VAN ULFTSTRAAT

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Erevoorzitter Vrouwen Vereniging
Swolgen
Diny van Rijswijck uit Swolgen neemt na 27 jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan 13 jaar als voorzitter,
afscheid van Vrouwen Vereniging Swolgen. Als dank voor haar enorme inzet werd ze woensdag 15 september op de ledenvergadering uitgeroepen tot erevoorzitter.

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Verkoopmedewerker
• je functioneert op minimaal MBO-niveau;
• je bent klantgericht, flexibel en een teamspeler;
• je hebt ervaring in de verkoop (of bent bereid
om hiervoor opgeleid te worden).

Magazijnmedewerker / Monteur
Als magazijnmedewerker / monteur ben je werkzaam op de locatie
Sevenum en omstreken. Je houdt je bezig met ontvangst / uitgaande
goederen, orders klaarzetten en het bezorgen, inhuizen en monteren van
bestelde kantoormeubelen bij onze klanten. Het betreft een fulltime functie.
Functie-eisen:
• Zelfstandig kunnen werken;
• In het bezit van een geldig
B rijbewijs;
• Goede fysieke gezondheid;
• Geen 9-tot-5 mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden:
• Marktconform salaris en vergoedingen;
• Mogelijkheid tot een vast dienstverband;
• Werken met modern en goed
onderhouden materieel;
• Afwisselend werk;
• Extra cursussen wanneer vereist.

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een een nieuwe uitdaging?
Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV. Dit kan per post:
Hagro kantoormeubelen, t.a.v. dhr Wout Swinkels, Horsterweg 19,
5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Wendy Verhaeg en Jac Philipsen
winnaars golfwedstrijd
Op de Americabaan van Golfvereniging Golfhorst werd vrijdag 17 september weer de jaarlijkse wedstrijd
gehouden voor alle golfers uit Sevenum en Kronenberg. Inzet is altijd de Sekrocup. Dit jaar werd de vijfde
editie georganiseerd en werd het eerste lustrum gevierd. De wedstrijd werd dit jaar gewonnen door Wendy
Verhaeg en Jac Philipsen.
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Adver torial

Margriet is mantelzorger in
coronatijd: een pittige uitdaging

Patiënten én
hun naasten
samen opvangen

Het is nu bĳna een jaar geleden dat Margriet Veugelers-Korsten (75), samen met haar man Jac Veugelers (81) naar een appartement in
Baarlo verhuisde, na een groot aantal jaren in Kessel te hebben gewoond. Margriet is ook mantelzorger van Jac, die de ziekte van
Alzheimer heeft. Drie dagen in de week is Jac op een zorgboerderĳ, maar hĳ komt elke dag nog naar huis. Nu gaat het weer iets beter,
maar de coronatĳd was voor beiden behoorlĳk pittig.

Reká Csepan-Magyar is geriater,
een arts voor de oudere patiënt die
vaak last heeft van verschillende
aandoeningen tegelĳkertĳd. Ze werkt
dagelĳks met patiënten die dementie
hebben, alsook met hun geliefden/
partners. Corona trekt een zware
wissel op de kwaliteit van leven van
patiënten met dementie en de belastbaarheid van hun verzorgers.

Jac was altijd een actieve en sociale man.
Naast zijn werk als vrachtwagenchauffeur was hij
actief bij de Scouting en de carnavalsvereniging.
In 2012 veranderde dat. Margriet: “Jac kreeg toen
een hartinfarct. Als ik de film terugdraai, ging het
vanaf dat moment langzamerhand minder met
hem. Hij werd vergeetachtig en sneller boos om
kleine zaken. Ik heb zelf heel lang in de thuiszorg
gewerkt met vooral dementerenden en herkende
dit al snel. Geduld is heel belangrijk bij deze mensen, maar als het dan om je eigen man gaat waar
je constant verantwoordelijk voor bent, is dat
best lastig.”

Alzheimer
“In 2018 heb ik zelf aan de bel getrokken.
Het ging zo niet langer. De huisarts verwijst
je dan door naar de geriater en daar volgen
gesprekken en testen. Een paar maanden later
blijkt dan wat we al vermoedden: Alzheimer.

Jac deed het niet zoveel toen hij het hoorde, mij
wel. Ik had me toch een iets andere oude dag
voorgesteld. Maar het is wat het is.”

Alles viel in duigen
“Ik heb in die tijd, en nog steeds, veel steun
gehad van onze twee kinderen, onze kleinkinderen en van Lilian Lommen van de organisatie
Hulp bij Dementie. Zij zetten zich vooral in om
mantelzorgers te ondersteunen. We kregen het
voor elkaar dat Jac vanaf het najaar van 2019
twee dagen per week naar de dagbesteding kon.
Hij werkte daar veel in de tuin van een zorgboerderij in Kessel. En ik kreeg iets meer ruimte voor
mezelf. Dat ging best goed, totdat corona uitbrak.
Tsja, toen viel alles in duigen.”

Patience en Rummikub
“Ineens was Jac de hele dag hier. We konden
nergens heen, alles was dicht. Tochtjes maken,

wat we vroeger veel deden, was er niet meer bij.
Daar komt bij dat Jac steeds moelijker beweegt.
Een spelletje kaarten of Rummikub lukt soms nog.
En Jac zit veel en graag achter de laptop waar hij
dan urenlang Patience speelt. Maar ja, we konden
ook geen bezoek ontvangen. De structuur die we
net hadden, viel weg. Zijn zelfstandigheid nam
verder af, hij werd afhankelijker van mij. Dat was
een moeilijke periode. Jac is ook echt achteruit
gegaan in die tijd. En dat komt niet meer terug.

Tĳd voor mezelf
“Gelukkig ging de dagbesteding in juni 2020 weer
open. Jac gaat er sindsdien drie dagen per week
naartoe. Dat brengt een beetje rust en regelmaat. Ik probeer er zoveel mogelijk voor hem
te zijn, maar heb nu weer iets meer tijd voor
mezelf. Zo kook ik één keer per week voor een
groep ouderen in Kessel, Jac is daar dan ook bij.
Heel fijn.”

Hulp bij Dementie ondersteunt cliënt én
mantelzorger
Als trajectbegeleider van Hulp bĳ Dementie heeft Lilian Lommen in de coronatĳd ervaren hoezeer mensen met dementie én vooral hun
direct verzorgenden geraakt werden door het acuut stopzetten van alle vormen van begeleiding. Gelukkig is daarvan geleerd en is dit
bĳ de tweede (en derde) golf minder rigoureus toegepast.
Lilian Lommen: “Zinvolle dagbesteding is
voor mensen met dementie van enorm
belang. Ze worden daar geprikkeld om
zoveel mogelijk zaken zelfstandig te doen.
Als je dat abrupt stopt zoals bij de eerste
golf gebeurd is, gaan zij er cognitief sterk op
achteruit. En dat komt ook niet meer terug.
Daarnaast is echt onderschat wat dit voor
de mantelzorgers betekent. Samen met hen
zoeken wij constant naar manieren om hun
geliefden zo optimaal mogelijk te begeleiden. Ook het welzijn van de mantelzorger
zelf is belangrijk. Met het wegvallen van de
dagbesteding kwam alle druk volledig bij de
mantelzorgers te liggen, terwijl juist zij ook
behoefte hebben aan een beetje ruimte voor
zichzelf. Mensen zijn daar echt aan onderdoor gegaan. Later is dit gelukkig verbeterd.
In ons contact met cliënten vormen wij een
driehoek: mensen met dementie én hun mantelzorgers hebben te maken met ons én met de
huisarts/geriater. Die contacten luisteren nauw

Reká Csepan-Magyar: “Wanneer wij definitief vaststellen dat een patiënt echt lijdt
aan dementie, wordt daar verschillend
op gereageerd. Soms zijn mensen berustend en is het slechts een bevestiging van
wat al langer helder was, zoals bij Jac en
Margriet. Soms gaan mensen in de weerstand, ze willen er niet aan. Het is daarom
essentieel zo snel mogelijk een vertrouwensband op te bouwen met de patient én zijn verzorgenden. Wij doen dat in
nauwe samenwerking met de trajectbegeleiders van Hulp bij Dementie. Door thuisbezoeken staan zij dichtbij de mensen.
Als patiënten gebruikmaken van dagbesteding, komt er meer rust en structuur
in zowel het leven van de patiënt, als van
de mantelzorgers. Vaak moeten hier eerst
vooroordelen over worden weggenomen,
omdat mensen dagbesteding associëren
met verpleeghuizen en uitzichtloosheid,
dat is absoluut niet het geval.
Patiënten met dementie kunnen om verschillende redenen in VieCuri worden
opgenomen. Tijdens de ziekenhuisopname
is het risico op een delier (acute verwardheid) bij hen groot. Vóór corona konden
we deze patiënten én hun naasten samen
opvangen, via wat wij ‘rooming in’ noemen. Corona maakte hier abrupt een eind
aan, heel schrijnend. We hebben daar
gelukkig van geleerd. Inmiddels kunnen
patiënten met een delier én hun naasten
als dat écht nodig is, weer samen worden
opgevangen, coronaproof uiteraard.”

Tekst: Frank Heijster
Foto’s: PCL photography

en zijn veelomvattend. Als trajectbegeleiders
bouwen wij een band op met de cliënten, liefst
vanaf het eerste stadium. Ook verzorgen we
cursussen en E-learnings voor mantelzorgers.

Daarnaast begeleiden we contactgroepen voor
lotgenoten waarin mensen met dementie steun
hebben aan elkaar. En soms doen we een stukje
diagnostiek, allemaal in goed overleg.”

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Demonstratie sjoelen
Tot de vaste collectie van openluchtmuseum De Locht in Melderslo
behoort een aantal oud-Hollandse spellen. Eén daarvan is sjoelen.
Zondagmiddag 26 september komen leden van sjoelclub Sevelo een
demonstratie geven.
Sjoelen wordt in competitieverband gespeeld. Bezoekers kunnen
door leden van Sevelo geïnformeerd
worden. Ook is er die dag een aantal exposities te zien in het museum.
Onder andere de wisselexpositie over
de jaren 70 van de vorige eeuw is

te aanschouwen. Openluchtmuseum
De Locht is dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Maandag is het museum gesloten.
Bijzondere activiteiten vinden plaats
van 12.30 tot 16.00 uur.

Handkunst in De Kantfabriek

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
PLUS Supermarkt in Horst!

Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe deze
in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst.
Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 26 september
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en
puzzelplezier gewenst!

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

In Museum de Kantfabriek is op woensdag 29 september weer een
workshop voor kinderen vanaf 6 jaar. Het thema is handkunst.
De kinderen werken met vilt en lapjes, ze knippen de omtrek van hun
hand uit één of twee lagen stof. De
handvorm wordt op een ondergrond
genaaid en versierd met ander materiaal zoals knopen en veren. Op deze

manier kan de hand veranderen in
een dier, een plant of iets anders. De
workshop is van 14.30 tot 16.30 uur.
Aanmelden kan via de website van
Museum de Kantfabriek.

Adver torial

Gratis taxatiedag voor
voorwerpen, kunst en
curiosa in Venray
Die lade met wat oude sieraden en goud, is dat nog wat waard?
Waar is dat porseleinen servies eigenlĳk gebleven? Levert mĳn
speelgoedverzameling nog wat op? En zĳn die Aziatische beeldjes
bestemd voor de prullenbak of... herkenbaar?
U bent niet de enige met vragen
over een verzameling kunst,
curiosa, gouden sieraden of oud
zilver. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf verzameld.
Het ligt er al jaren maar wat is
het eigenlijk waard?
Om die vraag te beantwoorden, houdt Heritage Auctions
Europe in Venray een gratis
taxatiedag op dinsdag 28 september.

De Witte Hoeve, Gasstraat 5 in
Venray. De taxaties zijn geheel
gratis.
Kom langs en wie weet blijkt u de
eigenaar te zijn van een kostbaar
stuk! Voor meer inlichtingen HAE,
tel. 030-6063944.

Dinsdag 28 september van
11.00 -15.00 uur
De Witte Hoeve
Gasstraat 5
5801 CT Venray

Deskundige beoordeling
Wie deze dag zijn of haar stukken deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen
11.00 en 15.00 uur terecht in

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

beuken-,89
haag € 0
2.500 wintergroene
leibomen op voorraad
Bloeiende planten,
rs, in p
te
vas planten, heesteten
ot, stam 180 cm
bomen, haagplan . leirek 12
enz
0x120 cm

leiphotinia
€ 119,99

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

De oplossing van de puzzel
in HALLO Horst aan de Maas
van 16 september 2021 was:

En de winnaar is:
Geoffrey Snippe uit Hegelsom.
Van Harte Gefeliciteerd met de
cadeaubon van
€ 50,- te besteden bij
Keurslager Crist Coppens!
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

10.30

11.00

Grubbenvorst

zaterdag
Heilige mis
19.00
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

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

(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Tandarts

zaterdag
zondag
maandag

24 t/m 26 september

Swolgen

dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zondag

woensdag

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

Heilige mis
10.30
(bedevaart Sevenum)
Heilige mis
19.00

De Schuilplaats
zondag

Landgoed de Hilkensberg in Broekhuizen stond zondag 19 september in het teken van natuurlijke gezondheid.
Hier organiseerde stichting Natuurlijk Gezond Noord Limburg namelijk het Natuurlijk Gezond Festival.

Huisartsenpost

zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Sevenum

Succesvolle editie Natuurlijk Gezond
Festival

Venlo
Heilige mis

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek

19

kerkdienst

10.00

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Praktijk voor Tandheelkunde
en Mondzorg Marcel Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
077 467 33 14

27 t/m 30 september
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

Brand, ongeval of misdrijf
112

Horst aan de Maas

Geen spoed, wel politie?

06 55 40 80 23

0900 88 44

Poetshulp gezocht in Melderslo.
1 ochtend per 2 weken.
Interesse? 06 38 00 03 61
Studiebegeleiders gevraagd!
Het Studeerlokaal is op zoek naar
studiebegeleiders om middelbare
scholieren te ondersteunen bij hun studievaardigheden binnen het Dendron
College op ma-di-wo middagen vanaf
14.00u. Voor meer info janneke@studeerlokaal.nl of bel 06 16 46 84 69.
GARAGE VERKOOP
Zaterdag 2 Oktober van 11.00 tot 16.00
uur. Van alles wat o.a. mooie spullen
voor de verzamelaar. Kom gerust
binnenlopen. Mortimer, E Dorsstraat
54, Grubbenvorst

bezoekers en kreeg positieve reacties.
Stichting Natuurlijk Gezond Noord
Limburg bestaat uit ondernemers die
zich inzetten om de gezondheid van
mens en dier op natuurlijke wijze te
ondersteunen. De stichting wil inspi-

reren, verbinden en informeren en
tracht de complementaire zorg bij een
breder publiek bekend te maken. Voor
meer informatie, kijk dan op www.
natuurlijkgezondnoordlimburg.nl

Kunstroute door de Peel
Verschillende kunstenaars uit Griendtsveen en Helenaveen laten zaterdag 25 en zondag 26 september hun
kunst zien. Tussen 11.00 en 17.00 uur zijn er elf verschillende locaties te bezoeken.

Spoedgevallendienst

Alarmnummer
Priesternoodnummer

Het Natuurlijk Gezond Festival vond
dit jaar voor de derde keer plaats. Er
waren verschillende activiteiten voor
jong en oud zoals muziek, coaching,
yoga, kleurentherapie en meerdere
workshops. Het evenement trok veel

Verschillende kunstenaars in
Griendtsveen en Helenaveen openen
hun ateliers voor geïnteresseerden.
Ook zijn er gastkunstenaars die op

verschillende horecalocaties hun werk
tonen. Er is een wandel- en fietsroute
die bezoekers kunnen volgen om alle
locaties te bezoeken. Bij elke locatie

hangt ter herkenning een witte vlag
en er liggen flyers met de routebeschrijving.

Liedjesmiddag in Grubbenvorst
In Gemeenschapshuis ‘t Haeren in Grubbenvorst wordt de Liedjesmiddag op zondag 26 september gehouden.
Er wordt gestreden om een platencontract
Om 14.11 uur trapt de jeugd af met vier
liedjes gezongen door Lynn&Jill, Liene
en Madelief, Sem&Liefke en de Gekke
Jetjes. Om 15.11 uur wordt het podium
vrijgemaakt voor de senioren en worden er acht liedjes gezongen door

het Ald Prinsen Convent, Raad van Elf,
Manne van de Aldere Raod, Luc&Eef,
Ken&Robbie, Sandra, Renske&Lotte en
Eef&Robbie. De winnaar bij de jeugd
en de beste drie artiesten bij de senioren duiken na het Liedjeskonkoer

de studio in. Deze liedjes worden ook
ingeschreven voor het TVK en het LVK.
Op basis van de nieuwe coronarichtlijnen moeten de bezoekers beschikken over een vaccinatiebewijs of een
recente negatieve coronatest.

Jij maakt ‘m super
Help ons aan
een nieuwe
collega en
ontvang

€ 1000,*

Wegens enorme groei zijn wij
op zoek naar nieuwe collega’s:
HORST:
Assistent Bedrijfsleider (37 uur)
Ervaren Verkoper (37 uur)
Ervaren Verkoper (24 uur)
Leerling Verkoper (37 uur)

ROERMOND:
Assistent Bedrijfsleider ( 37 uur)
Ervaren Verkoper (37 uur)
Leerling Verkoper (37 uur)

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Superkeukens Horst is op zoek naar leuke collega’s! Kijk voor meer informatie op: www.werkenbijimg.nl/vacatures
Heeft bovenstaande vacature je interesse gewekt? Mail dan je motivatiebrief en cv naar: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
* Ken jij iemand die interesse heeft in deze baan en komt diegene ook daadwerkelijk bij ons werken dan ontvang jij 1000 euro.
Stuur een mail met de naam van diegene die komt solliciteren naar: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl en je ontvangt de actie voorwaarden.

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

