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Horst aan de Maas

Summerfestival
Rijhal Hoogveld in Lottum stond van vrijdag 5 tot en met zondag 7 augustus in het teken van het Beatz & Bandz Summerfestival. Het driedaagse festival stond in het teken van de
ruimte en thuiskomen. 3.000 bezoekers kwamen na drie jaar eindelijk weer thuis op de uitverkochte festivalweide. De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie met drie dagen
lang feest, drankjes, moshpits, confetti en nog veel meer.

Tekort aan zorgspecialisten en stijgende werkdruk steeds problematischer

Langer reizen naar huisarts valt in toekomst niet uit te sluiten
Huisartsenpraktijken in het hele land luidden al meermaals de noodklok: er dreigt binnen niet al te lange
tijd een groot tekort aan huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners. Bovendien ervaren ze in
praktijken een alsmaar stijgende werkdruk. Een probleem dat ook in deze regio speelt. Als er op korte
termijn niets aan de situatie verandert, is het een kwestie van tijd voordat patiënten verder moeten reizen
voor een bezoek aan de huisarts, stelt huisartsencoöperatie Cohesie.
“Het aantal kwetsbare ouderen en
chronisch zieken stijgt. Onder andere
door vergrijzing hebben we ook in
deze regio te maken met een toe
nemende zorgvraag. En deze was
toch al niet gering”, laat een woord
voerster van de Noord-Limburgse
huisartsencoöperatie Cohesie weten.
“Bij andere instanties waar zorg
wordt geboden stijgen bovendien
de wachtlijsten. Bij ziekenhuizen,
GGZ en jeugdzorg bijvoorbeeld.

Daarnaast zijn er ook proble
men binnen het sociaal domein.
Daardoor wordt de huisarts langer en
vaker als aanspreekpunt gebruikt”,
schetst ze de kern van het probleem.
Ook de alsmaar groter wordende
administratieve last is veel huisartsen
een doorn in het oog. “Mede door
dat er meer en hogere eisen worden
gesteld aan automatisering en het
afleggen van verantwoording, runnen
huisartsen tegenwoordig een com

pleet bedrijf, waar veel tijd gaat zitten
in de bedrijfsvoering. Dat gaat ten
koste van tijd die normaal gesproken
voor patiëntenzorg gebruikt had kun
nen worden”, vult ze aan.

Niet rooskleurig
Steeds meer huisartsen twijfelen
of ze op deze manier nog wel vol
doende plezier uit hun werk halen.
Uit onderzoek eerder dit jaar onder
zeshonderd huisartsen, bleek dat

ruim de helft niet weet of ze dit
werk op deze manier nog jaren wil
voortzetten. Er wordt mede daarom
serieus rekening gehouden met een
huisartsentekort van tien tot maxi
maal 20 procent in het Nederland
van 2028. De gevolgen daarvan
gaan patiënten vroeg of laat mer
ken. Cohesie ziet de toekomst dan
ook niet rooskleurig in. “Als de situ
atie blijft zoals deze nu is, sluiten
we zeker niet uit dat patiënten over
een tijdje verder moeten reizen voor
een bezoek aan de huisarts. De pro
blematiek en de gevolgen daarvan
spelen in het hele land, dus daar is
regio Horst aan de Maas geen uitzon
dering op.” Geluiden dat de toename

van arbeidsmigranten in dit gebied
ook één van de redenen is voor extra
drukte in praktijken, is niet geheel
terecht, laat Cohesie weten. “Precies
één jaar geleden is Healthcare for
Internationals (H4i) geopend. Dit is
een huisartsenpraktijk speciaal voor
arbeidsmigranten. Daarmee leveren
we als regio een bijdrage om de pro
blematiek rond huisartsenzorg voor
deze groep op te lossen en de andere
praktijken in de regio hier niet mee
te belasten. Zo kunnen ze daar de
zorg blijven bieden die de inwoners
in de regio nodig hebben, op een
manier waarop ze dat gewend zijn.”
Lees verder op pagina 03
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Horster katalysator Concordia’62 na zestig jaar
opgeheven
Horster vereniging annex vriendengroep Concordia’62 vierde
onlangs het 60-jarig bestaan. Van
een 61e verjaardag zal het niet
meer komen. Het jubileumfeestje
werd aangegrepen om er een
definitieve en officiële punt achter
te zetten. Concordia’62, opgericht
door een handvol tieners die zin
hadden om te voetballen, was als
vereniging in de loop der jaren
verantwoordelijk voor tal van
evenementen en activiteiten in
Horst en omstreken.
De statuten van Concordia’62, bij de
oprichting tot ontspanningsvereniging
gedoopt, laten over de intenties geen
misverstand bestaan: ‘De vereniging
heeft ten doel haar leden de moge
lijkheid te bieden om hun vrije tijd op
een aangename en nuttige manier te
besteden, alsmede het organiseren
van bepaalde activiteiten ter financi
ële ondersteuning van verenigingen,
stichtingen of instellingen op sportief,
cultureel of sociaal terrein’, valt er te
lezen. Terugblikkend op de afgelopen
zestig jaar is er slechts één conclusie
mogelijk: in die opzet zijn ze glansrijk
geslaagd.

Groene keet
Het zijn de jaren zestig en de lokale
jeugd zet zich af tegen alles wat auto
riteit uitstraalt. Ze gaan liever hun

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
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eigen gang. Daar zijn John Coppus,
André van Sinten en Jac Wismans
geen uitzondering op. Pubers zijn
ze. Maar wel pubers met een eigen
vereniging. Ze richten in 1962
Concordia’62 op. Vooral om vaker te
kunnen voetballen, want dat doen ze
graag. Al snel evolueert de club vrien
den naar een vereniging met tiental
len leden. “We kregen de beschikking
over een eigen clublokaal. De groene
keet, werd die in de volksmond
genoemd. Op het hoogtepunt hadden
we meer dan honderd leden. Het had
alles te maken met het besluit van
het bestuur om voortaan ook meisjes
toe te laten tot de vereniging”, blikt
Jac Wismans als één van de oprich
ters terug. Enkele jaren en evenzoveel
soaps rondom diverse clublokalen
later, blijven er zo’n dertig leden
over. “Sindsdien hebben we eigen
lijk vrijwel geen verloop meer gehad.
De kern is al meer dan vijftig jaar het
zelfde”, geeft lid Jac Versleijen aan.

de samenleving. “We hebben aan de
basis gestaan van de ziekenomroep
en hadden onder andere een rol bij
de oprichting van de Horster toneel
vereniging”, somt hij een deel van
het palmares op. “Sinds de gemeen
teraadsverkiezingen van 1965 hebben
wij steevast de uitslagen gepre
senteerd. Later ging er zelfs een
forumavond aan vooraf, waarin de
verschillende partijen een woordje
konden doen. Op de verkiezings
avond faciliteerden wij de uitslagen”,
vult Jac Versleijen aan. Gert Lemmen,
één van de vrouwelijke leden van
Concordia, denkt er met een warm
gevoel aan terug. “Onze leden haal
den bij de diverse stemlokalen in de
gemeente de stemmen op en gingen
met de telling aan de slag”, herin
nert ze. “Het was iedere vier jaar
weer een wedstrijdje wie eerder was,
de gemeente of wij. Dat waren wij.
Iedere keer weer”, vertelt Versleijen
lachend.

Gemeenteraadsverkiezingen

Goede doelen

Scheidend voorzitter Ger Hoebers,
die de afgelopen 25 jaar als preses
een voorname rol vervulde, is trots
op hetgeen Concordia door de jaren
heen heeft kunnen betekenen voor

Bij menig Horstenaar zal door dit soort
zaken een belletje gaan rinkelen bij
het horen van de naam van Concordia.
Met de opbrengsten die de vereniging
vergaarde met het organiseren van

evenementen en activiteiten, wer
den diverse regionale goede doelen
en instellingen gesteund. “Ieder jaar
namen we de bewoners van verzor
gingstehuis Berkele Heem mee op
een uitstapje. Dat vonden ze prachtig.
Wij trouwens ook”, glundert Ger. Het is
slechts één van de vele voorbeel
den. Zo organiseerde Concordia als
vereniging een concert in de Merthal
voor verstandelijk gehandicapten,
dat uitmondde in een tweejaarlijks
festival. Ook Hospice Doevenbos en
De Peelhorst konden rekenen op gulle
bijdrages. Net als Jong Nederland
in Meterik, de wandeldriedaagse in
Griendtsveen en de vrijwilligers van
Elzenhorst. Zo zorgde Concordia, als
katalysator voor de leefbaarheid in
Horst en omstreken, voor ondersteu
ning van verenigingen, stichtingen of
instellingen op sportief, cultureel of
sociaal terrein. Precies zoals ze dat in
de statuten lieten verankeren.

Terugblikken
De sportieve activiteiten waarmee het
voor Concordia ooit allemaal begon,
stonden vanwege de gemiddelde leef
tijd van de leden al langere tijd op
een laag pitje. Zelf voetballen is iets
dat inmiddels uit een grijs verleden

stamt. Laat staan actief volleyballen,
zwemmen of tafeltennissen. Het zijn
stuk voor stuk sporten die in de eer
ste decennia van het bestaan van de
ontspanningsvereniging veelvuldig
werden beoefend. “De afkorting van
ontspanningsvereniging (o.v., red.)
gebruikten we de laatste jaren al
als ouderenverenging”, duidt ver
enigingslid Wiel Koopmans lachend.
Zestig jaar na de oprichting rest er
weinig anders dan terugblikken,
nu de club begin juli officieel werd
ontbonden. Of toch niet helemaal?
“Het opheffen van Concordia is puur
uit praktisch oogpunt een logische
stap. Dat wil echter niet zeggen dat
we elkaar nu niet meer gaan zien.
Er zijn verschillende clubjes onderling
actief. Leden zoeken elkaar op om te
biljarten, wandelen of koken. Dat zal
ongetwijfeld zo blijven. Maar wel op
persoonlijke titel. Niet meer onder
de vlag van Concordia”, geeft voor
malig voorzitter Ger Hoebers aan.
De vereniging waarvan hij de afge
lopen 25 jaar voorzitter was mag
dan ophouden te bestaan, de herin
neringen en het nalatenschap van
Concordia zijn voor altijd.
Tekst: Jelle van Hees

1108 \ nieuws

Vergunning mestfabriek RMS vernietigd
De Raad van State heeft de omgevingsvergunning voor RMS Venlo, de grootste mestfabriek van Nederland,
vernietigd. Daarmee komt een voorlopig einde aan de langslepende actie van stichting Behoud de Parel en
omwonenden van de geplande locatie aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst.
De Raad van State oordeelt in haar
uitspraak dat het in de plannen van
RMS gaat om een zogenaamde ‘geïn
tegreerde chemische installatie’, zoals
Behoud de Parel en omwonenden
steeds beweerd hebben. RMS en de
provincie Limburg waren het daar
niet mee eens en daarom heeft de
provincie besloten bij de vergunning
verlening dat er geen Milieu Effect
Rapportage (MER) uitgevoerd hoefde
te worden. Indien RMS haar plannen
toch nog uit zou willen voeren, moet
zij opnieuw een vergunning aanvra
gen en de provincie moet dan wel een
MER-procedure uitvoeren.

Genegeerd
Daarnaast hekelt de Raad van State
het feit dat RMS na het ter inzage leg
gen van de vergunningaanvraag haar
plannen voor de fabriek nog gewij
zigd heeft. De Rechtbank Limburg
heeft dat feit ten onrecht genegeerd,
zegt de Raad van State nu. In de

aangepaste plannen zou een nieuw
gebouw (de ontvangsthal) gereali
seerd worden, zodat een aantal acti
viteiten in de buitenlucht kon komen
te vervallen. Het gaat om de aanvoer,
opslag en bewerking van berm- en
natuurgras en de aanvoer en opslag
van vaste mest. Tegelijkertijd werden
de vier silo’s in het midden van het
terrein in de plannen verplaatst en
de grasopslag opgeheven. De Raad
van State is het met Behoud de Parel
eens dat niet zonder meer kan wor
den aangenomen dat de wijzigingen
positieve milieugevolgen zouden
hebben. Ook stelt zij dat zelfs als de
wijzigingen positieve milieugevolgen
hebben, de wijzigingen (onder meer
vanwege de visuele effecten voor
omwonenden) zo verstrekkend zijn,
dat de terinzagelegging opnieuw had
moeten plaatsvinden.
De uitspraak van de Raad van State
om de omgevingsvergunning voor
RMS Venlo te vernietigen, sluit aan

op een eerdere uitspraak om de
door het Waterschap Limburg ver
leende watervergunning te vernie
tigen. Paul Geurts, woordvoerder
van Behoud de Parel, betwijfelt of
de eigenaar van RMS de plannen
nog door wil zetten. “Te meer omdat
eerdere plannen voor een identieke
mestverwerkingsfabriek in Groenlo
ook afgewezen zijn en de provin
cie Gelderland vervolgens weigerde
een vergunning af te geven aan de
eigenaar, omdat zij twijfelt aan de
duurzaamheid van de mestfabriek.
Voor de opwekking van de groene
energie is namelijk aardgas nodig.
Daarbij komt ook het stikstofpro
bleem nog om de hoek kijken.”
Geurts ziet het vernietigen van de
omgevingsvergunning als een grote
overwinning. “We zijn door de Raad
van State op alle punten in het gelijk
gesteld”, zegt hij. “Het ziet er naar
uit dat de RMS-plannen daarmee de
doodssteek gegeven is”.

Langer reizen naar huisarts valt in
toekomst niet uit te sluiten
De heersende onvrede leidde eerder in
juli al tot een ware volksverhuizing van
huisartsen, doktersassistenten en prak
tijkondersteuners. In Den Haag kwa
men honderden vakgenoten samen om
te demonstreren tegen de oplopende
werkdruk in hun werkgebied. Bij die
demonstratie lieten ook huisartsen
uit deze regio van zich horen. Zij val
len onder de overkoepelende vlag van
Cohesie, waar alle 113 huisartsen uit
Noord-Limburg hun kennis en krachten
gebundeld hebben. De coöperatie doet
al tijden wat het kan om de werkdruk
binnen de praktijken niet nóg verder op
te laten lopen, meldt de woordvoerster.
“Op het gebied van ICT, kwaliteitsbe
leid en bijvoorbeeld opvolgings- en
huisvestingsproblematiek, ondersteu
nen wij de praktijken waar we kun
nen. We treden namens de huisartsen
in de regio ook op als gesprekspartner

richting zorgverzekeraars, ketenpart
ners, gemeenten en andere landelijke
en regionale organisaties.” Waar nodig
bundelt Cohesie ook haar krachten met
andere Limburgse koepelorganisaties.
“In oktober van het afgelopen jaar
hebben we samen met hen bezwaar
aangetekend tegen de nieuwe Wtza.
Deze nieuwe wet zorgt voor onnodig
veel extra administratieve verplichtin
gen, die het niet bepaald aantrekkelij
ker maken voor een huisarts om zich
hier te vestigen”, laat de woordvoerster
van Cohesie weten.

Afremmen van zorgvraag
Een deel van de sleutel voor het ver
lagen van de werkdruk op huisartsen,
ligt ook bij de burger, is de overtui
ging bij Cohesie. “Burgers zouden in
een aantal gevallen meer gebruik
kunnen maken van de digitale opties
die ze hebben. Ze kunnen eerst zelf

op zoek gaan naar antwoorden op
apps als moetiknaardedokter.nl of
thuisarts.nl waar veel betrouwbare
informatie en adviezen te vinden
zijn. Daarmee wordt de telefoondruk
in praktijken, die nu enorm is, van
zelf lager. Nu merken we dat er heel
veel vragen bij assistentes binnenko
men die eigenlijk niet bij een huis
arts thuishoren.” Ook de gemeente
kan wat dat betreft een extra duit in
het zakje doen. “Alles draait om het
afremmen van de zorgvraag. Sociale
burgerinitiatieven, ondersteund door
de gemeente, kunnen daarbij baten.
Als burgers elkaar helpen om gezond
te blijven, neemt een deel van druk
vanzelf af. Het grootste knelpunt zit
echter in de wachtlijsten bij andere
instanties. Daar moet de overheid echt
mee aan de slag”, besluit ze.
Tekst: Jelle van Hees

Nieuwe eigenaren krijgen toestemming

Camping in Lottum mag uitbreiden
naar vijftig camperplaatsen
Het College van B&W geeft een camping aan de Horsterdijk in Lottum toestemming om uit te breiden.
De camper-camping is in het bezit van nieuwe eigenaren, die erachter kwamen dat de vorige eigenaren
al begonnen waren het aantal plaatsen uit te breiden, echter zonder vergunning. De nieuwe eigenaren
dienden na constatering hiervan direct het verzoek bij de gemeente in om de camping te mogen uit
breiden tot vijftig kwalitatief hoogwaardige camperplaatsen.
Door de vorige eigenaren zijn
er meer dan 25 camperplaatsen
gecreëerd zonder vergunning.
Op basis van de huidige vergunning
mocht de camping maar uit tien
kampeermiddelen bestaan. Dit bete
kent dat maar een gedeelte van de
plekken gelijktijdig in gebruik mocht
zijn. De nieuwe eigenaren hebben

nu van het college toestemming
gekregen om vijftig camperplaatsen
te realiseren. De ruimtelijke kwali
teit van de directe omgeving gaat
door de voorgenomen ontwikkeling
niet verloren en wordt zelfs enigs
zins versterkt door de aanplant van
nieuwe natuur.
Op locatie zal geen fysieke veran

Han Geurts niet in
gemeenteraad
Han Geurts heeft aan de griffier laten weten zijn zetel in de
gemeenteraad van Horst aan de Maas niet in te nemen. Deze zetel
kwam vrij, omdat Rudy Tegels onlangs bekendmaakte dat hij geen
plaats zou nemen in de gemeenteraad.
Geurts geeft aan dat dit een moei
lijk besluit was voor hem. “In mijn
ogen is het niet accepteren van
een verkozen plek in de gemeente
raad kiezersbedrog, zeker wanneer
iemand hoog op de kieslijst staat”,
geeft hij aan. “Succes ontstaat door
samen te werken. Dit wordt lastig
wanneer de grootste partij op voor
hand aangeeft mij liever niet in de
raad te zien. Het raadswerk zou mij
hierdoor meer frustratie geven dan
energie ophalen.”

Volgens Geurts is er een onwerk
bare situatie ontstaan. “Dit doordat
het CDA via de media uitdrukke
lijk kenbaar maakt dat ze mij lie
ver niet in de gemeenteraad zien
en de manier waarop ze richting
mij gehandeld hebben. Dit maakt
dat ik tegen mijn principes in
heb besloten de raadszetel niet
te accepteren. Ik ben ervan over
tuigd dat de mensen die bewust op
mij gestemd hebben deze keuze
begrijpen.”

Wij zijn gespecialiseerd in asbestverwijdering en daarvoor
zoeken we goede asbestsaneerders. Er staat op dit moment een
vacature open voor DAV-er (Deskundig Asbest Verwijderaar) en
een vacature voor DTA-er (Deskundig Toezichthouder Asbest).

Vervolg voorpagina

Demonstreren
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dering plaatsvinden. De initiatiefne
mer zet tevens in op duurzaamheid.
Er wordt geïnvesteerd in onder
andere een warmtepomp, warmte
boilers en een servicestation voor
afval. Daarnaast wordt de gehele
camping landschappelijk ingepast in
de natuurlijke omgeving.

Asbestverwijderaar
Als asbestverwijderaar DAV heb je de volgende taken:
• Voorbereidingen voor het saneren van asbest zowel binnen
als buiten (inrichten van het werkgebied, opbouwen van
het containment).
• Asbest verwijderen volgens de best bestaande technieken.
• Samen met je collega’s zorgen voor een juiste afronding
van ieder project.
• Je bent verantwoordelijk voor gereedschap en materialen.
Als asbestverwijderaar DTA heb je aanvullende taken zoals:
• Het aansturen van je eigen team met asbestsaneerders en
je werkt zelf mee.
• Verantwoordelijk voor je eigen asbestsaneringsprojecten
en zorgt dat deze elke dag weer tot een succesvol einde
worden gebracht.
• Je bent het aanspreekpunt op locatie en voor de
controlerende instanties.
Wat wij bieden:
• Je krijgt bij ons vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen
• Wij werken met het nieuwste gereedschap en de best
beschikbare technieken
• Je werkt bij ons aan verschillende projecten waardoor je
afwisseling hebt (niet alleen daken). Je voert bijvoorbeeld
ook weleens sloopwerkzaamheden uit.
• We bieden een volledige opleiding tot DAV (Deskundig
Asbestverwijderaar) en / of DTA (Deskundig Toezichthouder
Asbestsloop)
• We bieden een fulltime of parttime dienstverband met
uitzicht op een vaste aanstelling
Geen opleiding? Geen probleem. Wij kijken vooral naar
motivatie en inzet! Wij helpen je met het behalen van de
benodigde diploma’s.
Ook indien je graag als ZZP-er aan de slag wilt nodigen wij
je uit om te reageren.
Bekijk meer informatie op www.asbestverwijdering.com
Beginnen als asbestverwijderaar? Stuur een email naar
info@asbestverwijdering.com of bel 085-303-8629.

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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Je hebt hard gevochten
om bij me te blijven.
Zonder jou zal moeilijk zijn
maar ik houd me vast aan jouw woorden...

Gemeente dankbaar voor
gastvrijheid Grubbenvorst

HAN-MARK
ARENDSE

Alles komt goed
Tout va bien

Samen onderweg naar een mooie herinnering

René Monaque

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

U I T VA A R T Z O R G

allerliefste schat van

Gerda Monaque - Cox

bob noten
uitvaartbegeleiding

Zo’n 150 asielzoekers waren van woensdag 27 juli tot woensdag
10 augustus te gast in ‘t Haeren in Grubbenvorst. Gemeente Horst
aan de Maas kijkt terug op twee weken waarin inwoners, de direct
omwonenden en de vrijwilligers hun best gedaan hebben om de
vluchtelingen een welkom en veilig gevoel te geven. De twee weken
zijn mede hierdoor soepel en zonder incidenten verlopen.

24-uur
bereikbaar

Hij mocht slechts 67 jaar worden.
7 augustus 2022
Westsingel 65, 5961 DD Horst
Geheel naar wens van René nemen wij afscheid in besloten kring.
Een speciaal woord van dank aan Hospice Doevenbos voor
de fijne begeleiding en liefdevolle verzorging.

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
T.k gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier
bloter mesttank kipper tractor enz 06
19 07 69 59

Leve het Gouden Bruidspaar!

Lucas en Annie
Coenders - Surminksi
zijn op vrijdag 19 augustus
50 jaar getrouwd

Ozze Pap

Veel liefs van de kinderen
en kleinkinderen

Proficiat vaan os allemoal!

Beatrixstraat 3
5864 AG Meerlo

85 joar

Voor aardbeienplanten
- groenteplanten o.a.
winterpreiplanten - fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys Langstr. 64
5963NW Horst-Hegelsom tel.: 077 398
35 52
Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
Last van een angst/ fobie/ trauma?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **”
Vrije tijd over?
U wilt wat bijverdienen?
Kom appels plukken! Interesse?
Kom langs (leuk werk voor 65+)
Mts. Classens Horsterweg 20a
5811 AC Castenray (06 51 17 64 87)

De gemeente geeft aan trots te zijn
op de veerkracht van Grubbenvorst.
“Wij kunnen als gemeente alleen
maar onze verantwoordelijkheid
nemen en zijn blij dat we een
samenleving hebben die begrip
heeft voor de omstandigheden en
bereid is met ons de schouders
er onder te zetten. Het is fantas
tisch dat we op zó veel vrijwilligers
een beroep konden doen. Ook de
asielzoekers zelf waren dankbaar
voor de geboden ruimte. Dat is ook
mooi te zien aan de indrukwek
kende muur vol tekeningen als
bedankje”, aldus de gemeente.
Een aantal vluchtelingen in

Grubbenvorst verhuist naar de
noodopvang in de Kasteelse
Bossen in Horst. Daar komen ze
samen met de gezinnen met kin
deren uit de gemeente Maashorst.
De andere vluchtelingen verhuizen
naar de gemeente Roermond.
De gemeente kan nog steeds vrij
willigers gebruiken bij de nood
opvang in de Kasteelse Bossen
in Horst. Ook voor de opvang van
Oekraïense mensen in Swolgen zijn
vrijwilligers altijd welkom. Mocht u
een steentje bij willen dragen, dan
kunt u zich aanmelden via
www.horstaandemaas.nl/
vluchtelingen

Regionale aanpak van
laaggeletterdheid vastgesteld
Het College van B&W heeft het regionaal beleidsprogramma en
uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid 2022-2025 van de
arbeidsmarkt Noord-Limburg vastgesteld. Samen met verschillende partners in de regio bieden ze ondersteuning aan inwoners
die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale
vaardigheden. Het college vindt het belangrijk dat inwoners naar
eigen vermogen mee kunnen doen in de samenleving en zoveel
mogelijk zelfredzaam zijn.
Uit onderzoek is gebleken dat in
de regio Noord-Limburg 16 procent
van de inwoners in de leeftijd van
16 tot en met 65 jaar veel moeite
heeft met basisvaardigheden zoals
lezen, schrijven, rekenen en digi
tale vaardigheden. Deze groep
wordt aangemerkt als laaggeletterd.
Het betreft ongeveer 28.000 inwo
ners, waarvan het merendeel een
Nederlandse achtergrond heeft.
De gemeente geeft aan dat laag
geletterdheid een groot risico met
zich meebrengt en kan leiden tot
werkeloosheid, problemen met
gezondheid en financiën en de ont
wikkeling van een taalachterstand
bij kinderen.
Daarom is er in de afgelopen jaren
in de arbeidsmarktregio samen
gewerkt om te komen tot een
regionaal beleids- en uitvoerings
programma laaggeletterdheid voor
de jaren 2022 tot en met 2025.

Om iedere inwoner naar eigen
vermogen mee te laten doen in
de samenleving en zoveel moge
lijk zelfredzaam te laten zijn, biedt
de gemeente Horst aan de Maas,
samen met verschillende partners,
ondersteuning aan alle inwoners die
moeite hebben met basisvaardighe
den als lezen, schrijven en rekenen.
Volgens de gemeente versterkt een
betere taal- en rekenvaardigheid
iemands arbeidspositie en zelfstan
digheid. De ondersteuning is laag
drempelig en zoveel mogelijk dicht
bij de inwoner; in de eigen buurt,
wijk, dorp of op het werk.
De komende periode wordt regio
naal ingezet op een gezamenlijke
werkgeversbenadering, verbin
ding maken met de zorg/GGD,
monitoring, een gezamenlijke
voorlichtingscampagne en deskun
digheidsbevordering.
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15-vragen aan

Pleun Zweden Hegelsom
wikkelen en op mijn kamer gezet.
Jacky is mijn verzorgpony, maar zij
is te klein om op te rijden.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Mijn beste vriendin heb ik ont
moet bij paardrijden. Wij hou
den allebei enorm van paarden.
We vinden het leuk om haar hond
uit te laten en samen te logeren.

Heb je een verborgen talent?
Ik kan heel goed omgaan met die
ren. Mijn favoriete dieren zijn hon
den en paarden. Mijn vader heeft
ook een hond, die hem helpt
bij kleine handelingen. Dat is
Boeff en ik vind Boeff geweldig.
Ook speel ik graag met Hummer,
de hond van mama’s vriendin.

Heb je een bijbaantje?
Nee, ik heb nog geen bijbaantje.
Maar zodra het mag, wil ik wer
ken bij de hondenuitlaatservice.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Chips eten met mijn zus en mama.
Ik vind het dan leuk om te spelen
op de Nintendo Switch, tv te kij
ken of het spelletje Cup te doen.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is Britt
Dekker. Britt is een amazone.
Ik wil ook graag paardrijden en
zou graag veel van haar leren.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden
komen?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Pleun Zweden
11 jaar
Onder De Linde
Hegelsom

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog graag naar Italië wil
len gaan, omdat het daar lek
ker warm is en dan kan je lekker
veel zwemmen. Ik zou dan op
reis willen gaan met mama, papa,
Camee, Rob en ik.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Ik wil graag meer leren over die
ren.

Te koop diverse soorten groenten
en fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 398 35 52
Blessure?
Cor Janssen Sportmassage Horst.
Bel of app 06 46 21 61 39 email:
info@janssensportmassagehorst.nl

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind deed ik graag dansen in
attractiepark Toverland samen
met Morrel en Toos Toverhoed.
Dat vond ik superleuk.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Dat papa ziek werd. Ik was toen 8
weken oud. Mijn vader werd getrof
fen door een zwaar herseninfarct.
Ook al begreep ik dat toen nog niet,
maar nu wel. Mijn vader woont in een
instelling en dus niet bij ons thuis.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Het beste advies dat ik ooit heb

Gezocht een stalhulp voor mij
Paardenstal in Grashoek. Wij zoeken
iemand die ons helpt met: Voeren,
Stallen uitmesten, Paarden naar
de wei en stampmolen brengen,
eventueel longeren.
Gezocht: Klusjesman voor plaatsen
schutting, maar ook kleinere klussen.
afrakoolenroet@gmail.com

Plus Bloem & Zo zoekt
weekendhulp. Interesse? Stuur
mailtje naar
info@plusbloemenzo.nl

Te Koop aanhanger
LxBxH 2.50x1.30x35.
Merk Hapert Max. gewicht1300kg.
Met kent. tel 06 27 57 12 01

’t Winkeltje - Herstraat 44 - Horst,
is v.a. 15.08.2022 t/m 15.09.2022
gesloten. Tot ziens !

Donderdagavond Yoga van 18.4519.45 en 20.00-21.00 uur info tel. 06 46
32 00 39 of www.asanayogahorst.nl

gekregen was van mijn opa en
oma. Zij zeiden me dat je nooit
moet gaan roken.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat ik een hele andere sport wilde
gaan doen. Ik ben toen gestopt
met korfbal, dat was een groot
besluit.

Wat is de laatste foto die je
hebt gemaakt?
Dat is een foto van mij en mijn lie
velingspony Jacky. Die foto is met
mijn telefoon gemaakt. Ik voelde
me erg blij, want ik bel dol op
paarden. Ik heb de foto laten ont

Dat ik gegroeid ben met begrij
pend lezen. Ik vind dat een lastig
vak.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik hou eigenlijk niet zoveel van
lezen. Het laatste boek dat ik las,
was Dog Man. Het boek gaat over
een hond die half politieman werd
en half hond.

Met welke artiest zou jij je
leven willen ruilen?
Met Britt Dekker. Dan zou ik
iedere dag paardrijden en de
paarden verzorgen.

Kempen creëert

lokale verbinding

#kempencreëert

Hoi

Column

Opa en oma
Opa’s oren,
opa’s horen.
Met opa in de auto,
een luisterend oor.
Ondanks zijn leeftijd heeft hij een
uitstekend gehoor.
Over koetjes en kalfjes praten,
over het algemeen zijn het
onbelangrijke zaken.
Toch toont opa altijd welgemeende
aandacht,
iets wat je niet zomaar bij iedereen
verwacht.
Zijn luisterend oor,
zou het gras nog kunnen horen
groeien.
wat ik ook zeg, het zal hem altijd
boeien.
Zijn adviezen soms serieus en
soms gewoon een geestigheid,
zo raak ik toch gehecht aan zijn
aanwezigheid.
Met opa’s doorgegeven wijsheden,
mag ik mijn kennis en rijkdom
verbreden.
Grootvader zijn uitspraken,
je kunt er mijn dag mee maken.
Gewoon even bij opa zijn,
gewoon even bij opa zijn is fijn.

Oma’s oren,
oma’s horen.
Oma’s weten altijd van alles af,
haar ijzersterke genen die ze aan mij
doorgaf.
Over koetjes en kalfjes praten,
mijn geheimen die ze altijd zal
bewaken.
Toch toont oma altijd welgemeende
aandacht,
onze stemmen kletsend tot soms
diep in de nacht.
Haar luisterend oor,
zou een speld nog horen vallen.
Haar duidelijke mening laten horen
over jongensdrama, ofwel: kwallen.
Haar adviezen altijd juist en krachtig,
haar manier van het onder woorden
brengen is altijd machtig.
Met oma’s doorgegeven wijsheden,
mag ik mijn kennis en rijkdom
verbreden.
Grootmoeder haar uitspraken,
je kunt er mijn dag mee maken.
Gewoon even bij oma zijn,
gewoon even met oma zijn is fijn.
Grootouders en hun levenservaring,
altijd - maar echt altijd - gelijk
hebben is nou eenmaal hun ding.
Grootouders waar je onder alle
omstandigheden op kunt bouwen,
de eersterangs adviezen en de
goede raad waar je op kunt
vertrouwen.
Een band die je door goede en door
slechte tijden zult behouden.
Opa’s en oma’s zijn dierbare mensen
waar je altijd van zult houden.
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Op naar vrijheid in zorgkeuze

Per 1 januari 2022 traden de nieuwe contracten in werking tussen
zeven gemeenten in Noord-Limburg met zorgaanbieders in het sociaal
domein. Het gaat daarbij om de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Gemeenten willen zorgen voor
goede maatwerkvoorzieningen van hoge kwaliteit en meer grip
krijgen op kosten in het sociaal domein door scherper te sturen.
Het gevolg: meerdere zorgaanbieders,
die voorheen zelfstandig werkten,
moeten nu samenvoegen. Voor zorg
aanbieders levert dit meer papier
werk op en meer overleg onderling
en dus minder zorg en minder keus

Perspectief Horst aan de Maas

voor de cliënt. In onze optiek geen
verbetering. Uiteindelijk past dit niet
bij een gemeente die zich inzet voor
hoge kwaliteit en maatwerk pas
send bij de persoonlijke behoefte.
Staat jouw keuze niet meer op de

werken. Jeugdzorgmedewerkers vre
zen over de kwaliteit van zorg voor
jeugdigen, het aantal uren is sterk
gedaald. Cliënten moeten zelf een
aanbieder kunnen kiezen die bij ze
past. Herken jij je als zorgaanbieder of
(ondersteuner van) cliënt in ons ver
haal en heeft u positieve of negatieve
ervaringen, neem dan contact met
ons op. Keuzevrijheid en goede zorg is
voor ons belangrijk.

Bovendien komt slechts een hele
kleine groep van 3 tot 4 procent van
de asielzoekers uit een land dat door
‘ons’ als veilig wordt bestempeld.
Ook dat wil nog niet zeggen dat deze
mensen daadwerkelijk veilig zijn in
eigen land of dat het allemaal rad
draaiers zijn. Het overgrote deel komt
dus uit een land waar zij hun leven
niet zeker is en zal daarom asiel krij
gen in Nederland.
We hebben het hier over mensen
die vaak de meest traumatische

ervaringen mee hebben gemaakt:
in het land van herkomst en op de
weg naar een veiligere bestemming.
Vluchtelingen uit Oekraïne werden
gelukkig met open armen ontvan
gen. Helaas zijn er nog veel meer
landen waar het momenteel niet vei
lig is. Laten we er samen voor zorgen
dat we vluchtelingen uit deze landen
ook zo goed mogelijk opvangen.

Als gemeente zouden we bijvoor
beeld met elke ondernemer een
keukentafelgesprek aan kunnen
gaan om zo te inventariseren wat
de wensen op korte en lange ter
mijn zijn. Er zullen bedrijven zijn die
op een fatsoenlijke manier willen
stoppen, maar er zullen ook bedrij
ven zijn die door willen. Als we dit
goed in beeld hebben, zou een vrij
willige grond/bedrijvenverkaveling
een optie zijn. Hierdoor ontstaat
een win-winsituatie voor zowel

de agrarische sector als het bui
tengebied van Horst aan de Maas.
Maar het moet vooral duidelijkheid
en perspectief bieden voor onze
agrarische ondernemers in onze
mooie gemeente.

Yvonne Douven

Vluchtelingen welkom

Er is de laatste tijd veel om te doen: vluchtelingen. Van de puinhopen
rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel, de noodopvang van
Oekraïense vluchtelingen in de Berkel, tot de opvang van vluchtelingen in Grubbenvorst en de Kasteelse Bossen. In de media en de politiek
ligt de focus vooral op de negatieve aspecten van vluchtelingenopvang. Laten we vooral niet vergeten dat het hier over kwetsbare
mensen gaat.
Zelfs onze burgemeester gaf aan
geen ‘kansloze’ alleengaande asiel
zoekers op te willen vangen. Een dis
criminerende en bovenal loze kreet,
want het COA bepaalt welke vluchte

CDA Horst aan de Maas

lijst van zorgaanbieders, dan heb
je pech. Als optie is er nog het per
soonsgebonden budget (PGB), iets
wat meer vrijheid moet geven, omdat
de cliënt zelf het geld mag besteden.
Maar zonder de juiste ondersteuning
een moeilijk optie om gebruik van
te maken. Vorige week lazen we het
verhaal van zorgboerderij Aardenhof,
die in 2023 gaat stoppen vanwege
alle ontwikkelingen. Een gezins
huis gaf aan alleen nog maar met
gemeenten uit Brabant te willen

lingen waar geplaatst gaan worden.
Een kreet die wederom het nega
tieve erg benadrukt en niet bijdraagt
aan begrip voor de situatie van deze
mensen.

Paap (Dennis) Janssen

Zelf aan de slag

Als ik dit stukje schrijf, is het de dag dat LTO weer aan tafel gaat met
de overheid om te kijken hoe verder in het stikstofbeleid. Zoals het
plan er nu uitziet, zal het nooit tot uitvoering gebracht kunnen worden, omdat het een te eenzijdig verhaal is waar geen perspectief
geboden wordt voor onze agrarische sector. Er zal een plan moeten
komen waar draagvlak voor is en dan moet het oneindige niet de
boventoon voeren.
Het plan raakt niet alleen deze
sector en andere sectoren, maar
ook de leefbaarheid op het plat
teland. Hoe gaan we hier in onze
gemeente mee om? We kunnen

niets doen en wachten op wat
komen gaat. Maar we kunnen
ook zelf aan de slag gaan zodat
er duidelijkheid komt voor onze
ondernemers in onze gemeente.

Eduard Maas

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.

Ingezonden brief

Incidentje of structurele tekortkoming?
HALLO 4 augustus: Zorgboerderij Aardenhof stopt ten gevolge van gewijzigd gemeentelijk financieringsbeleid. Eerdere stukjes over toegenomen verkeersdrukte in Kronenberg,
transformatorhuisjes, Gasterij Bergerbaan en de woning van meneer Knops roepen vagen op over het handelen van de gemeente.
Aardenhof. Wethouder Bouten stelt
“dat het ontzettend vervelend is
als partijen niet verder kunnen met
iets wat ze graag en goed doen”.
Komt over als ‘een gevalletje jam
mer dan’. De gemeente kiest dit
systeem en gebruikt dat nu als
argument om niet verder te gaan
met Aardenhof. PGB benutten als
alternatief wordt door de gemeente
ontmoedigd. De gemeente kán
anders kiezen, toch? Niks ‘ontzet
tend vervelend’.
Gasterij Bergerbaan. Overleg
met de gemeente over de plan
nen voor 24/7-zorg loopt al lang.

De gemeente steunde de plan
nen, die verder werden uitgewerkt.
Waarom wordt de vergunning als
nog geweigerd? Belangrijk (m.i.
oneigenlijk) argument: extra druk
op de schaarse zorg-arbeidsmarkt.
Overigens: Waarom wordt zorg
behoevenden passende zorg ont
houden? Zou het kunnen dat de
gemeente een ‘voorkeursbeleid’
heeft voor bepaalde dagbeste
dingsinstellingen? Daardoor belang
hebbenden voor een PGB op de
wachtlijst geraken? De gemeente
bang is dat een instelling zorgperso
neel aantrekt waardoor ‘voorkeurs

instellingen’ bedreigd worden in
hun personeelsvoorziening?
Toegenomen verkeersdrukte in
Kronenberg vanwege het paarden
sportcentrum ontlokte wethouder
Beurskens “dat meer toeristische
activiteit nu eenmaal meer verkeer
met zich meebrengt”; een plati
tude. Kronenbergers waren er toch
vóór dat centrum dat zonder rucht
baarheid vele vierkante meters
bos kostte? Bovendien wees een
rapport uit dat het paardencen
trum miljoenen euro’s omzet in de
regio genereert. Dus wat gezeurd?
Een beetje paranoïde misschien:

dat rapport bewijst bij toekomstige
besluiten over dat centrum nog
goede diensten.
Plaats en kleur van transforma
torhuisjes leveren een fraai staal
tje ‘van het kastje naar de muur
gestuurd worden’ op. De gemeente
wijst elke verantwoordelijkheid voor
onzorgvuldige communicatie af.
De woning van meneer Knops.
Natuurlijk had de pers zich beter
moeten informeren. Maar was de
reactie van de burgemeester niet
té snel na de eerste berichtgeving?
Het financieel gewin was weliswaar
minder, toch klopte het niet hele

maal. Al wordt daarover in Knops’
recente reactie nauwelijks iets
gezegd.
Tenslotte, aantal klachten gestegen.
Oorzaak: communicatie. Precies het
euvel in alle bovenstaande stukjes.
Communicatie vóóraf kan tijdro
vende problemen achteraf voor
komen. De hoogste tijd voor onze
gemeente om daar heel serieus
werk van te maken.

Wim Valks
Slooyerbroek, Horst

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

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact en
openingstijden

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

Moet u iets regelen aan de balie in het
gemeentehuis? Maak dan eerst een
afspraak. Dat kan via
www.horstaandemaas.nl of bel ons
op (077) 477 9777.

Commissie bezwaren
en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
23 augustus 2022 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

Bezwaarschrift tegen de tegen exploitatiever-

(ingang via hoofdingang).

gunning huisvesting van arbeidsmigranten aan
het St. Lambertusplein in Horst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

De commissie brengt advies uit over te nemen

met de secretaris van de commissie, mevr. A.

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

Schatorje, tel. 077 - 477 97 77.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van

Isolatieactie voor woningeigenaren

Energie besparen met
gezamenlijke inkoop!
Wilt u energie besparen en zo uw energierekening verlagen? En is uw woning voor

(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777.

1992 gebouwd? Dan kunt u deelnemen aan onze inkoopactie voor woningisolatie. Laat
voor een goede prijs uw huis beter isoleren. De actie richt zich op spouwmuur-, vloer-

America

en bodemisolatie. U kunt tot en met 31 augustus 2022 deelnemen aan de inkoopactie.

• Dorperpeelweg 18 (ontwerpwijzigingsplan

• Stationsstraat ong. (realiseren kantoorge-

agrarisch naar bedrijf)
Eind november organiseren we samen met

inkoopactie.duurzaambouwloket.nl/actie-

het Duurzaam Bouwloket een nieuwe inkoop-

horstaandemaas

actie waarbij bovenstaande maatregelen

Hier kunt u ook de online informatieavond

Broekhuizenvorst

terugkomen, maar daarbij ook dakisolatie en

terugkijken of direct meedoen aan de actie.

• Swolgenseweg 6 (oprichten pré-mantel-

• Crommentuijnstraat-Meteriksebaan-

bedrijfshal)

Peelheideweg (verkeersbesluit)

goed isolerend glas.

• Americaanseweg ong. (L 1907 (aanleg
permacultuur/voedselbos met bijbehorende voorzieningen)

zorgwoning)

• Gedoogbesluit tijdelijke crisisnoodop-

Heeft u vragen over het verduurzamen van

Evertsoord

Kijk de online informatiebijeenkomst terug

uw woning? Kijk dan voor meer informatie

• Besluit OBM m.e.r. en ﬁjn stof, besluitda-

of neem direct deel aan de isolatieactie

op www.duurzaambouwloket.nl/horst-aan-

U leest meer over deze actie op de

de-maas of neem telefonisch contact op via

website van ons energieloket: https://

072 - 743 3956

vang asielzoekers evenemententerrein

tum 02-08-2022

Ga je verhuizen? Dan moet je dit binnen 5 werkdagen doorgeven aan de gemeente. Dit kan

Kasteelse Bossen Horst”.
Lottum

• Kerkkuilenweg 13a (oprichten van een

• Hosterdijk 1 (verbouwen dorpsgebouw

woning)

Verhuizen? Geef het digitaal door!

bouw met bedrijfshal)
• Stationsstraat ong. (bouwen van een

Smetenhof)

Grubbenvorst

• Ulsheggerweg 37 (verbouw woning)

• GBV00 M 499 (aanbrengen zonnepanelen

Meerlo

op 4 gietwaterbassins)

• Heideweg 3 (interne wijzigingen varkens-

• Meerlosebaan 7 (vooraankondiging

houderij)

bestemmingsplan)

• Monseigneur Jenneskensstraat 20 (last

• Lottumseweg 47 (ontwerpbestemmings-

onder dwangsom)

plan 10 woningen)

heel gemakkelijk digitaal op de website van de gemeente. Heb je kinderen? Dan geef je dit

• Schuttersweide 1 (aanvraag oprit)

gelijk met je eigen verhuizing door.

Hegelsom

Melderslo
• Boomsweg 5 (woning met bijbehorende
bouwwerken)

• St. Jorisweg 16 (plaatsen pré-mantelzorg-

• Eikelenbosserdijk 16 (verbouwen van en

Op tijd je verhuizing doorgeven is belangrijk.

oenfonds en andere overheidsorganisaties.

Dan lopen je uitkering, toeslagen of vergun-

In de app MijnGegevens of op de website

Horst

Meterik

ningen gewoon door. En de gemeente geeft je

MijnOverheid zie je welke organisaties jouw

• Gebr. Van Doornelaan 124 (plaatsen LBK

• Crommentuijnstraat-Meteriksebaan-

nieuwe adres ook gelijk door aan je pensi-

gegevens kunnen zien.

woning)

woning)

en warmtepomp)

Peelheideweg (verkeersbesluit)

• HOR01 T 1452 (aanbrengen zonnepane-

Ook werken bij de gemeente
Horst aan de Maas?
Kijk op banenpleinlimburg.nl
Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

len op 1 gietwaterbassin)

• Horsterweg 21 (Verlenging beslistermijn)

• HOR01 T 1535 (aanbrengen zonnepanelen op 2 gietwaterbassins)

• Snelkensstraat 14b (zonnepanelen in
vrijveldopstelling)

• Venrayseweg 156 (verbouwen woning met
schuur)

Sevenum

Horst aan de Maas
• Benoeming lid van de raad

• Doolgaardstraat 37 (verbouw/uitbreiding
woning)

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Gemeente kan niet anders dan
protestvlaggen op termijn verwijderen
De omgekeerde Nederlandse vlag is verworden tot hét symbool van het boerenprotest. De vlag, vaak vergezeld van een boerenzakdoek, wappert
bij menig huis in deze gemeente. Dat is echter niet de enige plek: ook op de openbare weg is de uiting van ontevredenheid over het aangekondigde stikstofbeleid steeds vaker terug te zien in het straatbeeld. Hoewel het om een onschuldige vorm van protest gaat, is het de vraag of de
gemeente op termijn andere opties heeft dan het verwijderen van de vlaggen uit de openbare ruimte.
De vlag met blauw aan de bovenkant staat sinds
enkele jaren symbool voor anti-overheidssenti
ment. Sinds het boerenprotest oplaaide, kleurt
Nederland op steeds meer plekken blauw-witrood. Zowel boeren als sympathisanten laten
daarmee hun onvrede op ogenschijnlijk onschul
dige wijze blijken. Ondanks de afspraak dat
vlaggen officieel niet omgekeerd mogen hangen
op openbare plekken, lijken gemeenten voorlo
pig weinig haast te hebben met het verwijde

ren van de omgekeerde driekleur. Op plekken waar
de gemeenten wél actie ondernam en de vlaggen
liet verwijderen, hingen er binnen afzienbare tijd
nieuwe exemplaren. In enkele van deze gevallen
werden gemeenten, provincies en de uitvoerende
partij bedreigd, waarmee het onschuldige karakter
van het protest omsloeg.
De vraag is hoe lang gemeenten de omgekeerde
vlag in het straatbeeld nog kunnen gedogen.
Het ligt in de lijn der verwachting dat ze de verant

woordelijken de kans geven om de vlaggen zelf
weg te halen, alvorens de gemeente ze laat ver
wijderen. Dat vormt ongetwijfeld het startsein van
een kat-en-muisspel. Heeft de gemeente op termijn
echter een andere optie dan het verwijderen van de
vlaggen?

Gemeente kan niet anders dan protestvlaggen op
termijn verwijderen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 31

Crisisopvang is enige oplossing
Al maanden slapen asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is simpelweg te weinig plek om iedereen op te vangen.
Het noopte de overheid er toe om alle veiligheidsregio’s te verplichten elk 225 extra plekken te zoeken die tot oktober beschikbaar zijn
voor noodopvang. Is het probleem daarmee opgelost? Zijn de crisiscentra die nu als paddenstoelen uit de grond schieten de enige logische
oplossing op dit moment?
Rick van Bussel wijst in zijn reactie op de rol
die de Europese Unie op zich zou moeten
nemen. “Het is een probleem gecreëerd door
Brussel en dat zal op landelijk niveau niet
worden opgelost zolang we met de huidige
regering zitten. Zij zitten er namelijk alleen
om Brussel tevreden te stellen en ze zitten
er zeker niet voor de burgers of de landsbe
langen.” Marjolein Pijnappels stelt dat het
uitblijven van overkoepelend beleid niet wil

zeggen dat Nederland dan maar niets hoeft te
doen. “Het feit dat dit een complex probleem is
en er van meerdere kanten oplossingen moeten
komen, pleit ons niet vrij om dan maar niets te
doen. Of het een ‘prima oplossing’ is kan ik niet
beoordelen, het lijkt me eigenlijk het minste wat
we kunnen doen voor deze mensen.”
Hermien Van Dijck Schurink geeft aan dat ze het
belangrijk vindt welke vluchtelingen er opge
vangen worden. “Als het maar asielzoekers zijn,

maar dat zijn het maar zelden. Het zijn bijna
allemaal gelukszoekers. Het kabinet durft ze
niet terug te sturen.” Marij Moorman laat weten
dat wel degelijk het overgrote deel bestaat uit
asielzoekers. “Liefst 96 procent is asielzoeker.
Slechts 3 à 4 procent komt uit veilige landen,
maar ook uit die groep zijn er mensen die recht
hebben op asiel. Overigens ben ik van mening
dat iedereen gelukzoeker is. Ook jij en ik”,
besluit ze.

Ingezonden brief

CDA en Tegels, slachtoffer of dader?
Wij zijn altijd open en transparant geweest, zei John Jenniskens (fractievoorzitter CDA) onlangs tijdens het debat over de integriteitskwestie rondom de relatie van (oud)wethouder Tegels. Altijd geweest! Kennelijk een onbekend principe voor wethouder Tegels. Hij laat
een betoog voorlezen waarin hij zichzelf gepassioneerd (dat doen meer CDA’ers), daadkrachtig, eerlijk en slachtoffer noemt. Dat komt bij
zijn aanhangers binnen. Een emotioneel betoog! Emotioneel? Het handelsmerk van wethouder Tegels was iets te roepen om vervolgens
te weigeren vragen van raadsleden te beantwoorden. Niet eerlijk, niet transparant.
Een emotioneel betoog? Nee, een
weloverwogen stuk waarin hij
rollen omdraaide en anderen
beschuldigde. Hem trof geen
blaam. Zijn partij smulde ervan
en voelde zichzelf ook slachtof
fer. In 2015 kwam Tegels in de
Staten met de slogan ‘Met Tegels
minder regels’. Of bedoelde
hij ‘Voor Tegels geen regels’?
Zijn ‘emotionele’ betoog ging
alleen over hem. Hij, slachtoffer
van kwade geesten. Zijn gewe
ten was rein en Hoffman pleitte
hem vrij. Zijn geweten kunnen

we niet ontleden, het rapport
van Hoffman wel. Een rapport
dat duidelijk maakt dat als je niet
mag zoeken, je niets zult vinden.
John Jenniskens suggereert dat de
beschuldigingen onbetrouwbaar
zijn. Ze komen van een bedrogen
echtgenoot. Maar is een stie
keme wethouder betrouwbaarder
dan een bedrogen echtgenoot?
De wethouder had de machts
verhouding in de relatie niet
gemeld en twijfelt nog steeds
of dat wel moest. Niet melden
is onprofessioneel, niet snap

pen is naïef. En slachtoffer? Beste
(oud-)wethouder van een vroeger
genoemde gezinspartij, u bent
geen slachtoffer. Slachtoffers zijn
een gezin, een vrouw, de kinde
ren en een bedrogen echtgenoot.
Niet uw zielige ik. Het landelijk
CDA-bureau werd begin maart
geïnformeerd over de kwestie.
Waarom informeerden ze alleen
de burgemeester en de wethou
der? Vertrouwden ze het lokale
partijbestuur en de fractievoor
zitter niet? Niet open, weinig
transparantie. Jammer. Hadden

ze dat wel gedaan en hem ver
trouwd, dan had John Jenniskens
direct de openbaarheid gezocht.
Het CDA is immers transparant en
open. Altijd geweest. Jammer, dat
gebrekkige vertrouwen tussen
landelijk en lokaal. Wethouder,
CDA landelijk en lokaal slachtof
fer, of verdeeld dader en mede
dader?

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

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

LeesVanHees

Column

vrouw-en-
voetbal
De bal rolt sinds afgelopen
weekend weer. Oké, toegegeven:
de bal rolde de afgelopen maand
ook al veelvuldig tijdens het
Europees Kampioenschap
vrouwenvoetbal in Engeland,
maar omdat succes voor de
Oranje Leeuwinnen daar uitbleef, was dat het vooral nét niet.
Over het niveau van de wedstrij
den op het EK ga je mij niet horen.
Als supporter van VVV-Venlo - dit
seizoen is alweer het 23e op rij met
seizoenkaart - mag het duidelijk
zijn dat ik wat die factor betreft,
niet echt recht van spreken heb.
VVV staat voor mij en m’n vrienden
voor gezelligheid. Natuurlijk, we zijn
bloedfanatiek en juichen hartstoch
telijk, maar er wordt vooral ook veel
gelachen: voor de wedstrijd in de
kroeg, tijdens de wedstrijd om het
commentaar van de buurman en na
de wedstrijd om de fratsen op de
terugweg. Desalniettemin stemde
de ouverture van het voetbalseizoen
van de Venlonaren tot tevredenheid.
Met een 3-0 overwinning overtrof
fen ze alle verwachtingen.
Het potje van de geelzwarten tegen
Almere City was niet de enige kra
ker waarbij ik aanwezig mocht zijn
afgelopen week. Voor het tweede
duel van het weekend gaan we
terug naar het vrouwenvoetbal.
Of beter gezegd: vrouw-en-voet
bal. Op zaterdag stond Borussia
Mönchengladbach - TSG Hoffenheim
op de agenda, gespeeld in de Duitse
Bundesliga. Een duel bij de mannen,
voor de duidelijkheid. De vrouw
waar het voor ons deze middag
om draaide stond dan ook niet op
het veld, maar zat naast ons op de
tribune. Ons oma. Ze is 91 jaar oud,
maar wilde graag nog eens mee
naar een voetbalwedstrijd over de
grens.
Met een busje vol familieleden,
waarvan een aantal nog nooit een
stadion van binnen zag, werd koers
richting Duitsland gezet. Oma genoot
van wat ze zag. De mensenmassa,
de sfeer, de gemoedelijkheid én
het vertoonde spel. Dat er ook hier
drie keer gejuicht kon worden voor
de thuisclub, maakte het feest voor
oma compleet. De bal rolt weer.
Zoals eigenlijk ieder jaar rond deze
tijd. Toch was deze competitiestart
er voor mij persoonlijk eentje om
nooit meer te vergeten. Met dank
aan oma.
Jelle
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ZAPpen via HelemaalGroen

Tweede prijs

Gebruikers van buurtkorf
1201 verzilveren barbecuecadeaubon
Buurtkorf 1201 aan de Molenveldweg in Sevenum werd in 2021
door de gemeente Horst aan de Maas uitgeroep tot de op één na
beste buurtkorf in de gemeente. Zij wonnen de tweede prijs: een
barbecue-cadeaubon. Deze werd onlangs verzilverd.

De gemeente schreef vorig jaar
een wedstrijd uit voor de beste
buurtkorf. Drijvende kracht achter
het schoonhouden van buurtkorf
1201 is Tiny Leijsten. Als beloning
ontving zij uit handen van wet
houder Roy Bouten een cheque ter
waarde van 300 euro, bedoeld voor
een buurtbarbecue samen met de
gebruikers van bladkorf 1201.
De barbecue vond plaats op zon
dagmiddag 24 juli. Onder het genot
van een heerlijke barbecue en
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Truus en Miranda ruimen
samen zwerfafval op
Truus van Enckevort (65) en Miranda Hermkens (54) uit Lottum kennen elkaar al 35 jaar en zijn behalve
vriendinnen, buurvrouwen en wandelmaatjes, sinds drie jaar ook ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers).
Samen ruimen ze zwerfafval op via de app HelemaalGroen.

lekkere drankjes werd het voor de
buurtbewoners een gezellige mid
dag en avond.

Voorbeeld
Hoogtepunt was de groepsfoto met
Tiny als middelpunt bovenop de
korf. De buurt hoopt met haar keu
rig verzorgde korf een voorbeeld
te kunnen geven aan alle andere
korven in de gemeente Horst aan
de Maas.

Liedjes in folkachtige stijl

Muziekgroep Ambiance in
De Locht

Truus en Miranda wandelen samen
altijd twee keer per week en ergerden
zich steeds meer aan het zwerfafval.
Daarom namen ze het besluit om één
wandelochtend in te ruilen voor het
ZAPpen. Het geeft Miranda en Truus
een goed gevoel dat ze de natuur een
handje kunnen helpen. Een voorbij
ganger attendeerde hen op de app
HelemaalGroen en daar zijn ze heel
enthousiast over. “Het is handig om te
zien waar de andere ZAPpers geweest
zijn zodat niemand een route dubbel
loopt”, geven ze aan.
De volle zakken afval laten Truus en

Miranda middels een app en een foto
achter op een goed bereikbare, vei
lige plek. “De gemeente haalt daarna
alles netjes op. Horst aan de Maas
houdt met alle vrijwilligers contact
via een nieuwsbrief en zorgt voor de
benodigde materialen om te kunnen
ZAPpen. De groep is inmiddels uitge
groeid tot vijfhonderd vrijwilligers.”
HelemaalGroen stimuleert individuele
burgers om zwerfafval op te ruimen
en hun inzet zichtbaar te maken (app.
helemaalgroen.nl). Activeer de app
wanneer je begint met een zwerf
vuilactie. De afgelegde route wordt

als een groen lijntje zichtbaar op de
kaart. Na een maand verkleurt het
lijntje naar oranje en twee maanden
later is het bruin. Na opnieuw lopen
van dezelfde route kleurt die weer
groen. Door de huidige 9.800 deelne
mers wordt de kaart van Nederland
steeds groener. De routes zijn te zien
op www.helemaalgroen.nl
In 2022 zijn nu al 140.000 kilometers
geregistreerd ontdaan van zwerfvuil
in Nederland. De gemeente Horst aan
de Maas telt 93 deelnemers bij ANBI
Stichting HelemaalGroen. Zij schoonden
dit jaar tot nu toe 1684 kilometer op.

Muziekgroep Ambiance uit Someren treedt zondag 14 augustus
op in museum De Locht in Melderslo. Op het repertoire van
Ambiance staan liedjes in folkachtige stijl van vooral
Nederlandse en Vlaamse liedjesschrijvers. Denk aan nummers
van Johan Verminnen, Fungus, Gerard van Maasakkers en
Cornelis Vreeswijk.
In dit sfeertje van ‘Goe Volluk’
past ook het maken van ‘de
kroetwis’, eveneens zondag in
De Locht. Het gaat daarbij om een
bundel van bijzondere kruiden die

bescherming biedt tegen aller
lei onheil en kwaaltjes. De Locht
is zondag geopend van 10.00 tot
17.00 uur.

Natuur in de avond

Zomeravondwandeling in
Heerepeel en Schadijkse
Bossen
IVN De Maasdorpen organiseert zondagavond 14 augustus een
wandeling. Deze vindt plaats in de Heerepeel en de Schadijkse
Bossen.
Augustus kent vaak mooie avon
den met aangename tempera
turen. Ideaal om eens een keer
een avondwandeling te maken
en te ervaren hoe de natuur zich

opmaakt voor de nacht. De wan
deling begint om 19.30 uur
bij Bosbrasserie Aan de Drift,
Lorbaan 9A in America.

Geslaagde jaarlijkse fietstocht van
D’n Dreumel
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst heeft onlangs weer de jaarlijks fietstocht georganiseerd.
Deze editie van de fietstocht heeft verschillende mooie plekken in Horst aan de Maas aangedaan. Eén van
deze plekken was een bezoek aan voormalige vorst en prins van de Ezelskop. Hier was een gezellig samenzijn, waarna de tocht weer verder ging.
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Vrijwillig de zomer door

Henk en Hay verenigen bij Wittenhorst het
nuttige met het aangename
Terwijl het verenigingsleven in de zomermaanden grotendeels stilvalt en er massaal vakantie wordt gevierd, draait het vele vrijwillige werk in
veel gevallen gewoon door. Ook deze regio kent tal van vrijwilligers, die hun hart hebben verpacht aan een stichting, vereniging of club. Wie zijn ze,
wat doen ze en wat drijft ze? In de rubriek ‘Vrijwillig de zomer door’ richten we de schijnwerpers op de stille krachten die zich belangeloos inzetten
voor anderen. Deze week spraken we met Henk Coppus en Hay van Gerven van de parkcommissie vanvoetbalclub RKsv Wittenhorst in Horst.

vrijwillig inzetten voor de samenle
ving. “Op de school in Boxmeer waar
ik gewerkt heb, ben ik nog iedere
week te vinden. Daar verzorg ik het
groenonderhoud samen met de kin
deren. Dat is en blijft geweldig leuk
om te doen”, vertelt Henk. Bij Hay, die
zich als vrijwilliger verbonden heeft
aan Dichterbij, is het contrast met zijn
werkzaamheden bij Wittenhorst gro
ter. “Ik ben door de rechter benoemd
als mentor van een vrouw met een
beperking, die geen naaste verwanten
meer heeft. Als mentor help ik haar bij
het nemen van de juiste beslissingen
over de zorg die ze van bijvoorbeeld
Dichterbij krijgt. Het is dankbaar werk.
Regelmatig ga ik even bij haar langs
om een kopje koffie te drinken of om
een stukje te wandelen. Er is best veel
behoefte aan vrijwillige mentoren
voor mensen die in hetzelfde schuitje
zitten als deze vrouw.”

Hartinfarct

Vanwege de zomerstop ligt het
amateurvoetbal stil. Wie denkt dat
de velden er daarom overal verla
ten bijliggen, komt echter bedro
gen uit. Bij RKsv Wittenhorst is
het ook in de zomermaanden een
komen en gaan van voetballers.
Al jaren is de Horster voetbalclub
een populaire uitvalsbasis voor
menig profclub. Deze zomer zetten
onder andere de beroepsvoetbal
lers van het Belgische Lierse SK
en die van VVV-Venlo hun tent op
in Horst, ter voorbereiding op een
nieuw seizoen. Ook de Grieken
van Atromitos FC maken gretig
gebruik van de velden op sport
park Ter Horst. Het bezoek van de
profs betekent ook dat de vrijwil
ligers van de parkcommissie, die
zich toch al niet verveelden, hun
handen vol hebben. Ook tijdens de
zomerstop. Henk Coppus en Hay
van Gerven, beide nog niet lang

met pensioen maar als vrijwilliger al
jarenlang verbonden aan Wittenhorst,
deert het niet.

Plantsoenendienst
Hay en Henk vinden het allebei heer
lijk om buiten in de natuur bezig te
zijn. Ze verenigen met hun vrijwilli
gerswerk bij Wittenhorst dan ook het
nuttige met het aangename. “Ik keek
op hectische werkdagen wel eens ver
langend naar buiten. Als het prachtig
weer was, of wanneer we net een
hectisch overleg achter de rug hadden.
Daar zag ik dan de plantsoenendienst
bezig. ‘Die hebben een mooi leventje’,
dacht ik dan wel eens. Lekker de hele
dag buiten bezig zijn. Nu ik met pen
sioen ben, doe ik dat zelf ook. Heerlijk
is dat”, vertelt Hay. “Ook het feit dat je
hier veel sociale interactie hebt, vind
ik belangrijk”, vult Henk hem aan.
“Zeker nu we niet meer werken valt
dat aspect gedeeltelijk weg, omdat je

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 2 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

geen collega’s meer hebt. Hier wordt
tijd gemaakt om samen een kop koffie
te drinken en het nieuws van afgelo
pen week door te nemen.” Het vrij
willigerswerk zorgt daarnaast voor
beiden ook voor een stukje struc
tuur in een reguliere week. “Henk en
ik komen hier drie ochtenden in de
week, op maandag, woensdag en vrij
dag. Dat is voor iedere vrijwilliger bij
Wittenhorst anders, maar ik vind het
prettig dat ik een beetje vastigheid
heb”, verklaart Hay waarom hij graag
en veel op de club te vinden is.

Perfecte staat
Al jaren zijn de twee verbonden aan
Wittenhorst. Henk voetbalde lange tijd
zelf in het kenmerkende oranje shirt
en zwarte broek. “Wel alleen bij de
lagere elftallen. Daar was de gezellig
heid zeker zo voornaam als de uitslag.
In de loop der jaren heb ik verschil
lende vrijwillige functies gehad. Nu zet

ik me in voor de parkcommissie en het
vrijwilligersbeleid”, vertelt hij. Bij een
vereniging als Wittenhorst zijn tiental
len vrijwilligers actief. Neem bijvoor
beeld de parkcommissie. De groep
vrijwilligers waar Henk en Hay deel
van uitmaken, bestaat uit 21 perso
nen. Samen zorgen zij dat alles op
het sportpark in perfecte staat is.
Daar horen onder andere het beheer
van de wandelpaden, de gebouwen
en de velden bij. Het zijn de velden
waar Hay zelf nooit furore op maakte.
“Ik kwam via de kinderen in aanra
king met Wittenhorst. Dan neem je
na verloop van tijd vanzelf een aantal
vrijwilligersrollen op je. Dat is gewoon
zo gegroeid. Op wedstrijddagen kun je
me ook vinden als vrijwilliger bij het
wedstrijdsecretariaat.”

Een groot deel van de tijd die Henk en
Hay in hun werkzame leven op kan
toor doorbrachten, is inmiddels inge
vuld met taken op vrijwillige basis.
De tijd die overblijft weten ze ook
prima te besteden. “Op het moment
loop ik het Pieterpad samen met mijn
vrouw”, vertelt Henk, die graag en
veel gaat wandelen. “Zeven keer heb
ik de Nijmeegse Vierdaagse uitge
lopen. Dit jaar werd het me helaas
afgeraden. Afgelopen jaar kreeg ik een
hartinfarct, waar ik gelukkig helemaal
van hersteld ben, maar zo’n grote
inspanning kwam nog te vroeg vol
gens de specialisten.” Het zijn hobby’s
die zich zonder uitzondering in de
buitenlucht afspelen. Hay is wat dat
betreft niet anders. “Als ik thuiskom
na een ochtend werken in de natuur
van het sportpark, ga ik thuis vaak
gewoon op dezelfde voet verder, in
eigen tuin. Fietsen met m’n vrouw vind
ik ook heerlijk. Ik ben niet iemand die
veel binnen zit.” Daar sluit Henk zich
volmondig bij aan. “We hadden alle
bei een beroep waarbij we soms hele
dagen op kantoor zaten. Ik denk dat
we dat nu aan het compenseren zijn.”

Dichterbij
Het sportpark van Wittenhorst is niet
de enige plek waar Hay en Henk zich

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Zeven bijzondere mijlpalen

Vrijwilligers Rode Kruis gehuldigd
Rode Kruis Horst aan de Maas heeft afgelopen jaar een zevental vrijwilligers in het zonnetje gezet om
hen te bedanken voor hun inzet voor het Rode Kruis. Corona verhinderde dat dit werd gedaan tijdens de
jaarlijkse feestavond. Toch is er, verspreid over verschillende momenten, stilgestaan bij deze zeven
bijzondere mijlpalen.
Liefst vier vrijwilligers zetten zich
al ruim vijftig jaar in voor het
Rode Kruis: Jan Schattevoet, Theo
van Heijster, Hay Janssen en Riny
Janssen. Zowel Monique Bosboom
als Rob Clabbers staan al dertig jaar
klaar voor het Rode Kruis. Esther

Janssen is gehuldigd voor de twintig
jaar waarin ze haar steentje bij
draagt.
Alles bij elkaar kunnen deze zeven
jubilarissen bogen op 280 jaar Rode
Kruiservaring. Daarbij moet wor
den gedacht aan het verzorgen van

hulpverlening bij tal van evenemen
ten, zowel binnen de locatie Horst
aan de Maas als daarbuiten, het
geven van EHBO-cursussen (intern
en extern), facilitaire ondersteuning
en de coördinatie van de inzameling
van vreemde valuta.
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Religie

Medische zorg

Puzzel

Tijden Heilige Missen

Apotheek

Broekhuizen

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

Zondag 14 augustus

10.30

Griendtsveen
Zondag 14 augustus

11.00

Grubbenvorst

Zaterdag 13 augustus

Horst

Puzzelwedstrijd

Apotheek Maasdorpen

Puzzel mee en win een cadeaupakket t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
KUIF Fashion & Hair 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 14 augustus 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 18 augustus 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Huisartsenpost

19.00

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Zaterdag 13 augustus
Zondag 14 augustus
Maandag 15 augustus
Dinsdag 16 augustus
+ aanbidding
Woensdag 17 augustus
Donderdag 18 augustus
Vrijdag 19 augustus

Kronenberg

Zaterdag 13 augustus

Meerlo

Donderdag 18 augustus
- Biddende moeders

18.30
18.30
18.30

Gebiedsteams

19.15

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

09.00
09.30

Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Sevenum

Zondag 14 augustus
+ uitstelling
Maandag 15 augustus
Dinsdag 16 augustus
Donderdag 18 augustus
Vrijdag 19 augustus

Swolgen

Zondag 14 augustus
Dinsdag 16 augustus

09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Tandarts

Spoedgevallendienst

12 t/m 14 augustus
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

09.00
19.00

Tienray

Zondag 14 augustus Lof
Woensdag 17 augustus

De Schuilplaats
zondag

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

18.00
11.00
18.30
09.00

kerkdienst

Horizontaal 1. Step 6. Zuivelproduct 13. Rangtelwoord 19. Houtstof 21. Voornamelijk 22. Klein 24. Melkklier
25. Voormiddag 27. Overwinnaar 29. Stearine 32. Bazige vrouw 33. Strohalm 35. Vrucht 36. Onbewerkt
38. Harde slag 39. Teer 40. Locomotief 41. Rijstdrank 43. Venster 45. Achteruitgaand 47. Dierenverblijf 48. Klein
49. Kleding maat 51. Onbedekt 53. Stand 54. Diepte 55. Oeverplant 56. Eens 58. Lange stok 60. Reis 62. Bezetene
64. Slee 65. Sneeuwhut 67. Soort 68. Sportartikel 69. Omtrek 70. Noot 71. Dameskamer 72. Europese taal
73. Gewicht 75. Woning 76. Kleurentelevisie 78. Tam 79. Verfverdunner 81. Klaar 82. Daarbij 84. Grote hoeveelheid
86. Voordat 89. Niemendal 91. Landbouwgerei 92. Scheepsherstel plaats 93. Diepe afkeer 95. Smart
97. Muziekterm 99. Penning 100. Strafwerktuig 101. Wettig 103. Tijdperk 105. Botervat 106. Boom 107. Brandje
108. Deel 109. Gemeentelijk Energiebedrijf 111. Drank 113. Hooistapel 114. Dominee 115. Werptuig 117. Volgeling
119. Stuurboord 120. Bedwelmend middel 121. Gehoororgaan 123. Klein vertrek 124. Plan 126. Oude taal
127. Onvoordelig 128. Hoge geestelijke.

15 t/m 18 augustus
Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

15.00
19.00

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

10.00

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

Verticaal 1. Urn 2. Tot en met 3. Tevens 4. Reep 5. Vat met hengsel 7. Voorbij 8. Onbeduidend persoon
9. Inhoudsmaat 10. Ons inziens 11. Soort lesruimte 12. Rendier 14. Kwaal 15. Smalle sloep 16. Trek 17. Nummer
18. Precies 20. Lokspijs 23. Uiting van kou 26. Steensoort 28. Fijngemaakt eten 30. Duitse N. V. 31. Hoon
32. Ronduit 34. Vreemd 37. Oplettend 38. Nederlands dichter 40. Kanjer 42. Grondsoort 44. Dof 46. Na dato
47. Armoedig verblijf 48. Nakomeling 50. Meubelstuk 52. Naaldboom 54. Fosfor 55. Vogel 57. Slordige vrouw
59. Adellijke titel 61. Kring 62. Paardenhaar 63. Jong dier 64. Getal 66. Bejaard 69. Opstootje
74. Ongewenst bijgeluid 75. Doopvader 77. Stortplaats 78. Sober 80. Houtsoort 81. Kleur 83. Vogel 84. Vermoeid
85. Aankomend 87. Een en ander 88. Mannelijk dier 90. Vervoermiddel 92. Donkere kamer 94. Ten bedrage van
96. Gestold vleesnat 98. Ochtend maal 99. Communicatiemiddelen 100. Korte tocht 101. Boordsel 102. Vurig paard
104. Zeegod 107. Stadium 108. Per uur 110. Indonesisch eiland 112. Toespraak 115. Verzorgingsartikel
116. Om te bedanken 118. Opstootje 120. Uitroep 122. Rijksuniversiteit 123. Centraal Station 125. En andere.

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

06 55 40 80 23

Puzzel

De oplossing van de puzzel in de Hallo van 4 augustus 2022 was:
’Het hoofd in de schoot leggen’.
En de winnaar is: Bob Keĳsers uit Horst. Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door Dagje Horst aan de Maas!

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
5

3

1
9

9
8

3

5

7

2

2

3

7

7

9

4
9
5

4

7

3
6

6

9

1

9
1

9

8

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Hulp voor gezinnen met laag inkomen

Leergeld helpt bij overstap naar middelbare school
Stichting Leergeld Horst aan de Maas helpt gezinnen met een laag inkomen. Leergeld draagt bij in de kosten
die kinderen moeten maken voor een sportclub, zwemles, kindervakantiewerk, muziekles of Jong Nederland.
De stichting helpt ook bij de vaak dure overstap van lagere naar middelbare school.

1
Oplossing vorige week:
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6
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3
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4
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9

3

1

5

8

2

4

3

1

8

4

9

2

6

5

7

2

4

5

8

6

7

9

1

3

9

5

1

6

4

3

7

8

2

4

2

7

5

8

9

3

6

1

8

3

6

2

7

1

5

4

9

Een eigen laptop, goede fiets, school
tas, mobiele telefoon, rekenmachine,
boeken, schoolgeld en een berg aan
schoolspullen. De overstap van groep
8 naar de middelbare school is niet
alleen een leuke en spannende stap,
maar ook een hele dure. De extra
kosten die ouders moeten maken,
zijn voor sommige gezinnen te veel

voor de portemonnee.
Leergeld Horst aan de Maas helpt
gezinnen met een laag inkomen bij
de extra kosten die ze moeten maken
voor de overstap naar de middelbare
school. Zo kunnen gezinnen tegoed
bonnen ontvangen voor de aanschaf
van schoolspullen, de verplichte lap
top of een (tweedehands) fiets.

De regeling is er voor kinderen uit
gezinnen met een inkomen rond
het bijstandsniveau en ook voor
werkende ouders en ondernemers
met een laag inkomen. Zijn school
kosten voor u een probleem?
Neem dan contact op met Leergeld
Horst aan de Maas via
www.leergeldhorstaandemaas.nl
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Geplukt

Marc Keijsers Horst
Muziek loopt als een rode draad door zijn leven. Het is dan ook zijn grootste passie, die hij deelt met zijn
vrouw Peggy. Samen met haar is hij al negen jaar gelukkig in Horst. Deze week wordt Marc Keijsers (54)
uit Horst geplukt.

Ik vond een baan bij een autodea
ler in Venlo als service-adviseur
en dat doe ik inmiddels al 21 jaar.”
Het mooie aan zijn werk vindt Marc
het contact met mensen. “Het geeft
heel veel voldoening om men
sen tevreden naar buiten te zien
lopen, dan weet je: ik heb mijn taak
gedaan. Dat zijn de leuke dingen
van mijn werk.”

Liefde
Op zijn 27e verhuisde Marc naar
Sevenum, waar hij tot 2013
woonde. In 2013 verruilde hij
Sevenum voor Horst, waar hij
inmiddels al negen jaar met veel
plezier samenwoont met zijn vrouw
Peggy. “Ik leerde haar eind decem
ber 2013 kennen via internet en
na onze eerste ontmoeting ging
het heel snel”, vertelt hij. “Het
ging gewoon automatisch, we zijn
niet meer bij elkaar weggegaan.
Het ging heel natuurlijk, alsof het
zo hoorde.” Het koppel trok dan
ook gauw genoeg bij elkaar in.
“Het was alsof twee puzzelstukjes
uit twee verschillende puzzels pre
cies in elkaar pasten. Ik heb geen
seconde het gevoel gehad alsof
het te snel ging.” Vijf jaar geleden
trouwden Marc en Peggy en ze heb
ben het nog altijd heel fijn samen.
“Haar karakter is geweldig, ze is
superlief en ze legt heel makke
lijk contact. Ze voelt me goed aan
en we hebben vaak geen woor
den nodig om elkaar te begrijpen.”
Marc zit dan ook goed op zijn plek
in hun woning in Horst. “Hier wil ik
blijven zitten tot het einde”, geeft
hij aan. “Ik had niet echt een band
met het dorp Sevenum, maar dit
heb ik in Horst wel.”

Passie

Marc kijkt terug op een prach
tige jeugd in Hegelsom, het
dorp waar hij geboren werd in
1967. Hij groeide op in een gezin
met drie kinderen. “Ik heb één
oudere broer en één jongere
broer”, vertelt Marc. “Mijn vader
en moeder hadden een cham
pignonkwekerij in Hegelsom,
dus we hadden altijd heel veel
ruimte om te spelen. Ik was een

TE KOOP
Een ruime 2-onder-1
kap woning gelegen
in de rustige woonwijk
Luttel in Sevenum.
Voor meer informatie:
p.bouten@hotmail.com
T 06 22 88 74 18

echt buitenkind: hutten bouwen, de
bossen in, typische jongensdingen.”

Carrière
Nadat Marc de havo afrondde,
besloot hij de verpleging in te
gaan. “Mijn moeder raadde me
dit aan, maar ik kwam er al vrij
snel achter dat het niks voor mij
was”, geeft hij aan. “Ik heb toen in
Venlo middelbaar middenstands

onderwijs gedaan. Net voor ik mijn
diploma haalde, kreeg ik een baan
aangeboden als teamleider bij
HEMA. Dit beviel me niet zo goed,
dus besloot ik verder te zoeken.”
Marc kwam na zijn zoektocht uit
bij een baan in Milsbeek, bij een
grossier van auto- en vrachtwa
genonderdelen. Hier werkte hij
8,5 jaar. “Dit lag me een heel stuk
beter, maar ik bleef verder zoeken.

Zijn grootste passie is er één die
hij kan delen met Peggy. “Dat is
muziek”, glundert Marc. “Muziek is
superbelangrijk voor ons allebei.”
Ondanks dat muziek zo veel bete
kent voor Marc, hebben verschil
lende hobby’s elkaar afgewisseld
tijdens zijn leven. “Tot mijn 18e
deed ik aan motorcrossen”, vertelt
hij. “Dat werd echter vrij duur en
mijn interesse in muziek werd ster
ker, waardoor ik op mijn 18e gestopt
ben met crossen en begonnen ben
met drummen.” Na een aantal jaar
pakte Marc, naast het drummen,
taekwondo op als hobby. “Ik werd
daar steeds fanatieker in, totdat
ik het niet meer kon combineren
met het drummen.” Marc koos voor
de sport en deed dit een tijd lang
erg fanatiek. Een aantal jaar later

stak de liefde voor motors weer
de kop op en ruilde Marc zijn spor
thobby in voor het motorvirus. “Hier
heb ik toen al mijn hobby-energie
ingestoken. Ik heb motorgere
den tot 2013, maar ben daar toen
mee gestopt. De blauwe envelop
pen uit Leeuwarden hielpen niet
mee”, lacht hij. Eén jaar eerder had
Marc het drummen weer opgepakt
en deze hobby nam al gauw weer
de overhand nadat hij stopte met
motorrijden.

Het is heerlijk om
muziek als gezamenlijke
hobby te hebben

Inmiddels speelt Marc alweer negen
jaar in de Horster band Green River
als drummer, waarmee hij al vele
optredens gehad heeft. Ook zijn
vrouw is actief met muziek bezig.
“Peggy speelt gitaar, piano en ze
zingt. Het is heerlijk om muziek
als gezamenlijke hobby te heb
ben. We hebben altijd spraakwa
ter, dit onderwerp gaat ons nooit
vervelen.” Niet alleen delen Marc
en Peggy hun hobby op een actieve
manier, maar ook op een passieve
manier zijn ze dagelijks met muziek
bezig. “We luisteren graag samen
naar muziek en gaan naar festivals
en optredens. We zijn pas gele
den naar Toto geweest en hebben
samen Bospop bezocht.” Ook samen
maakt het stel wel eens muziek,
maar dit is puur hobbymatig.

ANWB-stel
Een andere hobby van Marc is op
vakantie gaan. “We gaan over
een paar weken weer naar ZuidFrankrijk”, vertelt hij. “We komen
heel vaak bij de Ardèche. De natuur
daar is prachtig en je kunt er heer
lijk wandelen. Dat is ook een hobby
van ons, net als fotograferen.
We doen eigenlijk heel veel samen,
je zou ons bijna een ANWB-stelletje
kunnen noemen”, lacht Marc.
“Het gaat na negen jaar nog steeds
niet vervelen, dus dat is heel leuk.”
Marc kan zichzelf dan ook een
gelukkig mens noemen. “Mijn toe
komstdroom is dat mijn leven door
gaat zoals het de afgelopen negen
jaar gegaan is. Ik besef me heel
vaak hoe goed ik het heb en dat dit
niet vanzelfsprekend is. Ik ben daar
heel dankbaar voor.”
Tekst: Floor Velthuizen

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

