
 In het centrum van Horst trok zondagmiddag 19 februari de carnavalsoptocht van D’n Dreumel. Als vanouds werd er door groepen, einzelgängers en duo’s ingespeeld op actuele 
en lokale thema’s. Langs de kant genoten duizenden bezoekers van de bonte stoet die na drie jaar afwezigheid weer door de Horster straten trok. Bij de grote groepen gingen 
Lemmen & Co naar huis met de beker, terwijl de beker voor de grote wagens richting KPJ Melderslo ging. Bij de losse gekken was het Jack Vullings met Sjippendeler die de eerste 
prijs in de wacht wist te slepen. MEAM won de categorie voor kleine groepen en Dadson die van de duo’s.   
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 Ach� ien bewoners met uiteenlopende en complexe zorgvragen
    Noodkreet cliënten en familieleden Pluryn: stel sluiting Horster zorgwoningen uit
    Zorginstelling Pluryn is voornemens om haar vijf zorgwoningen in Horst, waar plek is voor achttien bewoners met uiteenlopende en complexe zorgvragen, nog voor het einde van dit 
jaar te sluiten. Waar de cliënten, voornamelijk afkomstig uit deze regio, daarna hun heil mogen zoeken, is vooralsnog onbekend. Het drijft hen tot wanhoop. Daarom slaken zij nu, 
samen met familieleden, een noodkreet. Middels een brief roepen zij de raad van bestuur van de zorginstelling op om het besluit te heroverwegen. “Het is gewoon een verschrikkelijk 
rotgevoel.”

    Het is niets minder dan een nare 
droom, stelt Sharon de Mulder (28). De 
Horsterse, die afhankelijk is van haar 
rolstoel en de intensieve zorg van de 
medewerkers van Pluryn, is één van 
de bewoonsters van de woningen in 
Horst. “Hier speelt mijn hele leven 
zich af. Hier heb ik mijn dagbesteding 
en hier heb ik mijn familie dichtbij. 
Nu weet ik niet waar ik heen moet 
als Pluryn de deuren van de wonin-
gen in Horst sluit. Het is een nacht-
merrie”, vertelt ze terwijl de tranen 
over haar wangen biggelen. Sharon 

vond een aantal jaren geleden na een 
lange zoektocht een geschikte plek 
om te wonen in Horst. Haar Horst, 
zoals ze zelf zegt. Met familie om de 
hoek, in een omgeving die vertrouwd 
voelt. “Moet ik tegen het einde van 
dit jaar verhuizen naar bijvoorbeeld 
Groesbeek, waar Pluryn diverse loca-
ties heeft? Dat is voor mij gewoon 
geen optie.”

    Weinig empathie
    Het besluit van Pluryn om de zorg-
woningen in Horst te sluiten, komt 

niet helemaal uit de lucht vallen. 
Eenzelfde aankondiging werd ook in 
2017 gedaan, al werd toen besloten 
om te onderzoeken of er verbeterin-
gen mogelijk waren, om het fi nanci-
ele tekort op te lossen. Opties waar 
dit keer niet meer naar is gekeken 
voor de vijf Horster zorgwoningen – 
verdeeld over de Van Bocholtzstraat, 
de Van Bronckhorststraat en de Frans 
Woltersstraat – stellen belangheb-
benden in de brief die eerder deze 
maand werd verzonden aan de raad 
van bestuur. ‘Een mededeling, met 

slechts een fi nanciële onderbouwing 
en weinig tot geen empathie’, valt 
er te lezen. En: ‘Met als gevolg dat 
medewerkers in paniek vertrekken en 
cliënten volledig ontredderd zijn. Zij 
verkeren hierdoor in grote onzeker-
heid. Er werd (tijdens de mededeling 
in november, red.) weliswaar aange-
geven dat men ervoor wilde zorgen 
dat de bewoners in Horst of omgeving 
zouden kunnen blijven, maar met een 
beetje vooronderzoek had men kun-
nen weten dat er grote wachtlijsten 
zijn bij de andere organisaties.’

    Bart
    De noodkreet namens cliënten en 
verwanten, is ondertekend door Henk 
Snijders. Als vader van Bart, die in 
Horst na een lange zoektocht een 
geschikte plek vond in een zorgwo-
ning van Pluryn, maakt hij zich ern-
stige zorgen over de toekomst van 
zijn zoon en de andere bewoners. “We 
zijn jaren op zoek geweest naar een 
geschikte woonplek voor Bart.”

    Lees verder op pagina 2   
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    Noodkreet cliënten en familieleden Pluryn: stel sluiting Horster zorgwoningen uit
    “We kwamen uiteindelijk in con-
tact met Pluryn, waar ze plek voor 
hem hadden. In eerste instantie in 
Beekbergen of in Loenen, maar dat 
paste niet. Toen lieten ze Horst val-
len als optie. Dichtbij zijn woonplaats 
Blitterswijck. Dat klonk ons als muziek 
in de oren. Het was even wennen voor 
Bart, die een ernstige spraak- en taal-
stoornis in combinatie met autisme 
heeft, maar inmiddels is hij volledig 
op zijn plek.” Henk moet er derhalve 
niet aan denken dat Bart aan het 
einde van dit jaar noodgedwongen 
moet vertrekken, net nu hij in Horst 
op zijn gemak is. Een vertrek uit zijn 
vertrouwde omgeving, waar ook Bart 
een plekje heeft bij een dagbesteding, 
zal naar verwachting leiden tot een 
terugval, zo stelt Henk. “Dit besluit is 
veel te kort door de bocht. Wellicht is 
het ijdele hoop, maar het is ons doel 
om het terug te draaien. En anders 
hopen we op z’n minst op compassie, 
zodat het besluit uitgesteld wordt.” In 
dat geval zou de kans groter zijn dat 
de cliënten ondergebracht kunnen 
worden bij andere zorginstellingen die 
in Horst actief zijn, maar waar nu nog 
lange wachtrijen zijn, is de gedachte.

    Kleine kans
    Middels de brandbrief hopen de bewo-
ners van Pluryn in Horst, samen met 
hun verwanten, op eenzelfde reactie 

als in 2017. Toen werd besloten om het 
eerder genomen besluit te heroverwe-
gen. “Die kans is waarschijnlijk klein”, 
stelt Leo de Mulder, de vader van 
Sharon. “Het draait allemaal om geld. 
Pluryn is gaan werken met zzp’ers, 
omdat vaste medewerkers eieren voor 
hun geld kozen nadat hun toekomst-
perspectief minder rooskleurig werd. 
Dat heeft gezorgd voor een ander 
kostenplaatje. Ook het feit dat lege 
plekken in de Horster zorgwoningen 
niet meer werden opgevuld, had een 
negatief effect op de inkomsten van 
Pluryn. Niet vreemd dus, dat er verlies 
wordt gedraaid. Wat is dan het logi-
sche gevolg? Sluiten van de woningen 
die verlies draaien. Een directe con-
sequentie van de strategie die ze zelf 
besloten te gaan varen.” Het stoort 
hem en zijn vrouw Terry, de moeder 
van Sharon, mateloos. “De cliënten 
zijn ondergeschikt aan het fi nanciële 
belang. Dat maakt dit hele verhaal zo 
ontzettend triest”, voegt zij toe.

    Extra tijd
    Of de brief, waarin het dringende ver-
zoek wordt gedaan om de defi nitieve 
beslissing uit te stellen, een verschil 
gaat maken, is afwachten. “We wil-
len er in ieder geval alles aan gedaan 
hebben”, stelt Henk. “Net als in 2017, 
toen er direct werkgroepen werden 
opgericht vanuit de betrokkenen, wil-
len we ook nu graag meedenken en 
meewerken om de situatie te verbe-
teren. We begrijpen dat Pluryn een 
commerciële zorgverlener is en dat 
er daarom geen structureel verlies 

gemaakt kan worden. Volgens ons 
zijn er echter manieren waarop het 
wél kan. En mocht onverhoopt, na 
gedegen onderzoek, toch blijken dat 
openhouden van de locaties écht geen 
optie is, dan hopen we dat de men-
selijke maat prevaleert en bewoners 
de tijd krijgen om zorgvuldig en actief 
te zoeken naar een geschikte vervan-
gende plek.”

    Niets te zoeken
    De ouders schakelden inmiddels ook 
gemeente Horst aan de Maas in om 
te bemiddelen. Hoewel zij geen par-
tij is, werd bij monde van wethou-
der Roy Bouten wel toegezegd dat de 
gemeente de helpende hand toe wil 
steken bij het vinden van een con-
structieve oplossing. Het geeft ouders 
en cliënten een sprankje hoop. “Hier 
heb ik mijn sociaal leven. In een 
andere omgeving heb ik niets te zoe-
ken, maar blijkbaar mag ik dat niet 
zelf beslissen”, aldus Sharon.

    Reactie Pluryn
    Pluryn laat in een schriftelijke reactie 
weten begrip te hebben voor de zor-
gen die leven bij bewoners en naas-
ten. “We begrijpen de bezorgdheid. 
Het is ingrijpend wanneer je je ver-
trouwde woonplek moet verlaten en 
naar een andere plek moet verhuizen”, 
laat een woordvoerder weten.
    De zorginstantie zegt geen keus te 
hebben. “Wij proberen al jaren om de 
kwaliteit van zorg op de beide zorglo-
caties in Horst aan de Maas te verbe-
teren. Dat is om meerdere redenen 

niet gelukt. Door krapte op de arbeids-
markt is er een tekort aan goede, 
vaste medewerkers. Daardoor moeten 
we een te groot beroep doen op (dure) 
tijdelijke krachten. Wij kunnen hier-
door niet meer garanderen dat cliën-
ten door vaste, bekende medewerkers 
worden begeleid. Daarnaast is het vul-
len van de woonplekken lastig geble-
ken”, geeft de woordvoerder aan. 
“Beide locaties hebben ook al jaren 
woonplekken vrij, die moeilijk inge-
vuld kunnen worden. Onder meer door 
de verouderde indeling van de panden 
zegden meerdere cliënten af.

H     ‘We moeten helaas 
constateren dat deze 
inspanningen niet tot 
het gewenste resultaat 
hebben geleid ‘

    Ook is de afstand tot de centrale 
locatie in Groesbeek, waar de behan-
delspecialisten zich bevinden, groot. 
Hierdoor kunnen cliënten die com-
plexere zorg nodig hebben, niet in 
Horst wonen.” Het zorgt dat fi nanci-
eel het hoofd niet langer boven water 
gehouden kan worden. “Dat alles zorgt 
ervoor dat de zorglocaties in Horst 
langdurig fors verlies lijden. Deze 
verliezen moeten worden aangevuld 
vanuit andere locaties waar wij zorg 
leveren. Dat kan niet lang doorgaan, 
want wij zijn verantwoordelijk voor de 
continuïteit van zorg voor alle cliën-
ten.”

    Pluryn sprak vier jaar geleden de zor-
gen hieromtrent al uit. “Toen is afge-
sproken nog één keer te proberen 
de zorg op beide locaties rendabel te 
maken. Op allerlei manieren hebben 
we geprobeerd cliënten te plaatsen 
en medewerkers aan te trekken. We 
moeten helaas constateren dat deze 
inspanningen niet tot het gewenste 
resultaat hebben geleid. Ook probeer-
den we de beide zorglocaties over 
te dragen aan een andere organisa-
tie, maar dat is niet gelukt”, aldus de 
woordvoerder. “Daarom heeft Pluryn 
besloten om zich uiterlijk eind 2023 
terug te trekken uit Horst aan de Maas. 
We gaan hierbij zorgvuldig te werk. 
Verwanten en medewerkers zijn ver-
tegenwoordigd in de projectgroep. We 
zijn we nu met alle achttien cliënten 
en hun verwanten in gesprek over hun 
individuele zorgbehoeften en woon-
wensen. Samen met zorgorganisaties 
uit de omgeving zijn we druk bezig 
om voor iedereen een fi jne, nieuwe 
woonplek te vinden. Voor een derde 
van de cliënten is dit inmiddels gelukt 
of er is een geschikte plek in beeld. 
We hebben er alle vertrouwen in dat 
dit ook voor de anderen gaat lukken. 
We kunnen helaas niet garanderen dat 
deze alternatieve woonplek in Horst 
aan de Maas zal zijn, omdat er in het 
dorp zelf weinig geschikte woonplek-
ken beschikbaar zijn. Wij hebben de 
gemeente Horst aan de Maas bena-
derd met de vraag om met ons mee te 
denken over mogelijke oplossingen.”

    Tekst en beeld: Jelle van Hees   
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Zin in Gegaeve Zinne? 
Creatieve musici, Marion Vervoort, Egbert Derix en Geert van den Munckhof, toveren op 13 oktober ‘t 
Gasthoês om tot een muzikale tempel van eigen bodem. De titel van deze avondvullende voorstelling, 
‘Gegaeve Zinne’, vat het vernieuwde concept perfect samen. Het drietal uit Horst aan de Maas laat zich 
namelijk inspireren door ingezonden zinnen van mensen uit de regio om deze vervolgens terug te laten 
komen in verhalen, gedichten en muziek. 

Marion, Geert en Egbert kennen elkaar 
al een aantal jaren. In verschillende 
vormen hebben ze elkaar in het verle-
den al vaker geholpen om samen tot 
muzikale en tekstuele hoogstandjes te 
komen. Zo zijn er verschillende verha-
len en gedichten van Geert uiteinde-
lijk op de cd’s van Egbert en Marion 
geëindigd. “Toen Marion haar eigen 
muzikale invulling gaf aan een van 
mijn teksten, was ik enorm onder de 
indruk”, vertelt Geert vol lof over een 
eerdere samenwerking. En ook Egbert 
en Marion hebben al vaker met elkaar 
liedjes gemaakt en op het podium 
gestaan. Na deze eerdere kruisbestui-
vingen werd de samenwerking vanaf 
2020 intensiever. “Op een gegeven 
moment kwamen we wekelijks samen 
en vergaderden we in een café met 
elkaar over nieuwe ideeën”, zegt 
Marion. “Uiteindelijk was het Egbert 
die op een gegeven moment zei: ‘we 
moeten iets leuks met z’n drieën gaan 
doen’. Zo borrelde tussen de borrel-
hapjes het idee van Gegaeve Zinne 
op”, vertelt Geert gevat over de eerste 
gedachtes voor een theatervoorstel-
ling.

Voorstelling: Gegaeve Zinne
Inmiddels is het hersenspinsel dat tus-
sen de borrelhapjes ontstond uitge-
groeid tot een concrete voorstelling. 

Een voorstelling die volledig in het 
teken zal staan van ingezonden zin-
nen, die een waardvolle betekenis 
hebben voor de inzender. Echter is de 
precieze invulling van de voorstelling 
voor het grootste gedeelte nog open 
en daar hebben ze iedereen uit Horst 
aan de Maas voor nodig.

	H‘We willen een 
voorstelling creëren 
die bij alle dorpen in de 
gemeente past  ’

“Een zaal vol verhaal is ons motto”, 
vertelt Marion over de invulling. “De 
inwoners van Horst aan de Maas zor-
gen voor de inhoud en wij zorgen voor 
een muzikaal jasje.” Inmiddels hebben 
ze al een hoop zinnen binnen gekre-
gen. “We zijn ontzettend blij dat er al 
zoveel mensen een zin naar ons heb-
ben opgestuurd”, vertelt Geert ver-
heugd. Maar het trio kijkt nog steeds 
enorm uit naar nog meer inbreng van-
uit de regio. “We willen een voorstel-
ling creëren die bij alle dorpen in de 
gemeente past. Dus we zijn nog altijd 
opzoek naar betekenisvolle zinnen uit 
alle kerkdorpen. We zitten nog echt in 
de verzamelfase”, vertelt Marion. Maar 
naast het verzamelen heeft het crea-

tieve drietal inmiddels haar vinding-
rijkheid ook al in de praktijk gebracht. 
“Tijdens de nieuwjaarsreceptie heb-
ben we een lied gezongen dat is ont-
staan uit een zin uit de toespraak van 
burgemeester Ryan Palmen. Dat was 
de eerste concrete vertaling van ons 
concept”, zegt Geert over een lied, dat 
waarschijnlijk ook in de voorstelling 
terug zal komen.

Zin erin?
De voorstelling op 13 oktober zal dus 
in het teken staan van zinnen uit de 
regio. Mocht u ook graag een zin wil-
len bijdragen, dan kunt u simpelweg 
een bericht sturen naar gegaeve-
zinne@gmail.com met daarin uw zin. 
“We kijken met veel enthousiasme uit 
naar alle zinnen die nog gaan binnen-
komen. Uiteindelijk willen we iedere 
zin op een bepaalde manier laten 
terugkomen in de uitvoering, hoe 
klein of subtiel ook, alle inbreng gaat 
verwerkt worden. We willen dat ieder-
een in de zaal zich straks kan herken-
nen in de voorstelling”, vertelt Marion. 
Als de zin in 13 oktober inmiddels 
is aangewakkerd kunt u voor meer 
informatie omtrent de kaartverkoop 
terecht op www.gasthoes.nl of www.
kukeleku.nl

Tekst: Casper Keijsers

Basisschool Onder de Linde 
in Hegelsom doet mee aan 
NLdoet 
Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 
voor de 19e keer NLdoet. Ook Basisschool Onder de Linde in 
Hegelsom doet mee. Zij gaan op deze dagen weer hard aan het werk 
op het schoolplein.

Op zaterdag wordt er hard gewerkt 
op het schoolplein van Onder de 
Linde tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Mensen die mee willen helpen, zijn 
welkom en mogen hun eigen tuin-
gereedschap meenemen. 

Indien zij (gratis) mee willen lun-
chen, kunnen ze zich tot dinsdag 7 
maart aanmelden door een mail te 
sturen naar lucia.stoks@dynamiek.
nu Geef hierbij aan met hoeveel 

volwassenen en hoeveel kinderen 
je komt. 

“NLdoet is een mooie manier om 
nieuwe enthousiaste vrijwilligers te 
vinden en om bergen werk te ver-
zetten”, aldus de werkgroep. “We 
zijn daar ontzettend blij mee en 
bovendien leren we allerlei leuke 
nieuwe mensen kennen.”

   

Zaterdag 25 februari
Try-out concert St. Caecilia en 
Monte Corona
Fanfare Monte Corona uit Kronenberg en Evertsoord en fanfare St. 
Caecilia uit America verzorgen zaterdag 25 februari samen een 
try-out concert. Dit vindt plaats in De Torrekoel in Kronenberg en 
begint om 20.00 uur. 

Beide verenigingen zijn in voorbe-
reiding op een toernooi. St. Caecilia 
heeft gekozen voor deelname 
aan het Open Nederlands Fanfare 
Kampioenschap op zaterdag 15 
april. Monte Corona neemt een dag 
later deel aan het LBM Open podium 
& concertconcours.

Muziekvereniging St. Caecilia 
werd opgericht in 1926 en is altijd 
hecht verbonden geweest met de 
Americaanse gemeenschap. Naast 
succesvolle deelnames aan con-
coursen en WMC-edities luistert ze 
ook diverse activiteiten in America 
muzikaal op. Sinds augustus 2022 
staat de fanfare onder leiding van 
dirigent Chris Derikx.

Monte Corona opent het con-
cert. De Kronenbergse fanfare 
staat sinds 2018 onder leiding van 
Bart Deckers. Tijdens het laat-
ste optreden van de fanfare, het 
Dinnerconcert, werd vooral het lich-
tere werk gepresenteerd. Deze try-
out is ook weer een concert waarbij 
een concertprogramma ten gehore 
zal worden gebracht.

Beide korpsen hebben World of 
Wizards van Stijn Roelofs op het 
programma staan. Naast dit werk 
uit 2022 vullen beide korpsen hun 
programma aan met lichtere wer-
ken. 

Uw tuin toe aan een voorjaarsbeurt?
Bel of Whatsapp dan naar 06 15 90 70 73
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Al vier jaren zonder jou
We missen je iedere dag

Jacques en Suzanne

Met verdriet in ons hart, maar wel met grote dankbaarheid 
voor wat wij samen mochten beleven, hebben wij afscheid 

moeten nemen van

Jan Linskens
‘opa Jan’

Hij overleed in de mooie leeftijd van 95 jaar.

 Joost en Marjo
     Maddy en Bob
     Josi
     Evie

 Familie Linskens

America, 15 februari 2023
Schiksedijk 28
5966 PC America

Naar wens van opa Jan hebben wij in besloten kring afscheid 
van hem genomen.

Onze dank gaat uit naar huisarts van Spelde, Buurtzorg en 
Proteion Schoon die met veel liefde en toewijding voor hem 
hebben gezorgd. 

“Ut is good zoë”

Vol bewondering voor de wijze waarop zij in het leven stond, 
nemen wij op donderdag 23 februari in besloten kring afscheid 

van mam, onze stoere en bijzondere oma en omie 

Wilhelmina Petronella ten Horn - van Loosbroek

Zaandam, 4 juni 1928                       Horst, 16 februari 2023

echtgenote van 
Henk ten Horn † 1987

Horst, Fred en Trinett ten Horn-Manders
  Job en Suse
  Michiel en Marie, Elfie

Delft, Harrie ten Horn en Ha Vuong

Horst, Lex en Charlotte ten Horn-Joosten
  Fabienne en Gijs
  Maxime en Ben

Voorschoten, Irene en Wouter Westhoff-ten Horn
  Arlette
  Lonneke en Bob

Pijnacker, Karen en Matthy Quist-ten Horn
  Steven
  Jolien en Joe †

Venloseweg 33
5961 JB Horst

Na een kleurrijk leven, in de 
leeftijd van 94 jaar, heeft zij de 

regie losgelaten en is begonnen 
aan haar laatste reis….
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John Schatorie Horst
Al ruim dertig jaar zet hij zich op vrijwillige basis in voor de brandweer in Horst. Als zijn pieper afgaat, staat hij klaar. Toch werd de pieper afgelo-
pen week even opgeborgen, want toen werd er tijd gemaakt voor – volgens hem – het mooiste feest van het jaar: carnaval. Deze week wordt John 
Schatorie (58) uit Horst geplukt.

De liefde voor het brandweervak 
kwam bij John pas op latere leeftijd. 
“Het was niet zo dat ik als klein jonge-
tje al ervan droomde om brandweer-
man te worden, nee”, lacht John. “Toch 
werd ik rond mijn 28e getriggerd toen 
ik een advertentie zag waarin ze om 
vrijwilligers vroegen.” Dat dit de juiste 
keuze was, blijkt wel uit het feit dat 
John dit nu al dertig jaar met veel ple-
zier doet

	HEr wordt niet gek 
opgekeken als ik een 
avondje aan de spa rood 
zit 

“Er zit veel tijd in, maar dat is het 
zeker waard. Ik draag altijd een pieper 
bij me, die afgaat als er iets gebeurt. 
Dan kun je aangeven of je wel of niet 
beschikbaar bent, maar je probeert 
natuurlijk altijd te komen.” Dat dit 
soms de nodige aanpassingen in zijn 
vrije tijd vergt, neemt John voor lief. 
“Dat ding kan op elk moment van de 
dag afgaan. Mijn vrienden en fami-
lie weten inmiddels hoe het werkt, er 
wordt niet gek opgekeken als ik een 
avondje aan de spa rood zit.”
Naast de standaard brandweertaken 
die John uitvoert, zoals branden blus-
sen en helpen bij verkeersongevallen, 
staan er in de kazerne nog voertuigen. 
“We hebben hier ook de commando-
eenheid staan van de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord. Dit zijn mobiele ver-

gaderunits die ingezet worden bij 
grootschalige incidenten. Dit onder-
deel spreekt mij het meest aan bin-
nen mijn werk. Als je hierin werkzaam 
bent, bevind je je in het front. Ik ben 
erg geïnteresseerd en nieuwsgierig en 
je maakt veel niet-alledaagse dingen 
mee.”

Hecht team
Samen met ongeveer dertig andere 
vrijwilligers, zorgt John er dus voor dat 
alles soepel verloopt bij de brandweer 
in Horst. Dat vergt de nodige samen-
werking. “Ik ken mijn collega’s denk 
ik beter van binnen en van buiten dan 
iedereen van mijn vriendengroep. Dat 
is ook wel logisch, want na incidenten 
is het belangrijk om met elkaar over je 
gevoel te spreken. Er is ook altijd pro-
fessionele hulp beschikbaar als iemand 
dat nodig heeft. Zelf kan ik dingen 
redelijk makkelijk van me afzetten, 
maar dat is persoonlijk. Daar kun je 
geen opleiding voor volgen. Het is fijn 
dat we zo’n hecht team vormen.”

John heeft verschillende ernstige 
ongelukken meegemaakt die impact 
op hem hebben gemaakt, maar ook 
genoeg mooie momenten beleefd 
tijdens zijn werk voor de brandweer. 
“Iets dat me altijd zal bijblijven, is de 
tijd van het hoogwater in 1993. Toen 
trad de Maas buiten haar oevers en er 
waren nergens dijken. We zijn toen een 
hele week ijverig bezig geweest in de 
dorpen. We waren 24 uur per dag bezig 
met pompen en de boel in de gaten te 

houden. De mensen die daar woonden, 
kwamen ons van alles brengen om de 
nacht door te komen.”

Salarisadministratie
In het dagelijks leven verschilt Johns 
baan behoorlijk van het werk dat hij bij 
de brandweer uitvoert. Hij zit name-
lijk bij de salarisadministratie. “Ik werk 
inmiddels al 22 jaar op de HR-afdeling 
van de Rooyse Wissel in Oostrum”, ver-
telt hij. “Na de middelbare school heb 
ik de opleiding middelbaar administra-
tief onderwijs afgerond in Venlo. 

	HJe houdt weinig tijd over 
voor andere dingen

Het werk dat ik doe is totaal anders 
dan het brandweervak, maar ik vind 
het minstens zo leuk. Dat is natuurlijk 
wel belangrijk. Als je fulltime werkt en 
daarnaast nog vrijwilliger bij de brand-
weer bent, hou je weinig tijd over voor 
andere dingen.”

Vastelaovend
Toch werd de pieper afgelopen week-
end even opgeborgen, want toen 
werd er flink carnaval gevierd door 
John. Deze traditie werd hem met de 
paplepel ingegoten. “De hele familie 
heeft wel iets met carnaval. Sinds een 
jaar of vijf zit ik ook bij de raad van 
elf. Carnaval vindt maar zo’n korte tijd 
plaats, dus ik probeer zoveel mogelijk 
activiteiten bij te wonen. 

Van de twintig activiteiten bezoek ik er 
sowieso wel achttien. Anders vind ik 
het zonde.” Het mooiste aan carnaval 
vindt John het sociale contact. “Het is 
leuk om nieuwe mensen te leren ken-
nen”, legt hij uit. “Ik ben zelf alleen-
staand en als je alle recepties afgaat in 
de verschillende dorpen, klets je met 
zoveel verschillende mensen. Dat is 
heel gezellig.” Niet alleen is John lid 
van de raad van elf, hij zit ook bij de 
sponsorcommissie van de carnavalsver-
eniging. “Ik verzorg de contractverwer-
kingen van alle sponsoren en dat vind 
ik erg leuk om te doen.”

Ook is John graag actief bezig in zijn 
vrije tijd. “Ik sta minstens drie keer 
per week in de sportschool en in de 
zomermaanden wordt er veel gewiel-
rend. Het liefst waar het een beetje 
ongelijk is: berg op, berg af. Daar gaan 
ook meestal de vakanties naartoe. De 
racefiets gaat mee de bergen in.” Als 
er niet gefietst wordt, wordt er wel 
gewandeld. “Eén of twee dagen stilzit-
ten kan nog wel, maar daarna word ik 
redelijk zenuwachtig”, lacht John. “Als 
het even hoeft, zit ik niet graag thuis. 
Ik vermaak me altijd wel.”
De geboren en getogen Horstenaar is 
dan ook niet van plan zijn dorp ooit 
nog te verlaten. “Ik vind het vereni-
gingsleven geweldig hier, mijn werk 
bevindt zich hier en je hebt eigenlijk 
alles. Ik zit hier op mijn plek en dat zal 
zo blijven.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Geplukt

Binnenkijken bij...

Advocaat, 
supporter, 
aanklager 
Het team van ons tienercollege 
deed mee aan een landelijke 
themadag voor 10-14-onder-
wijs. We kregen een workshop. 
Workshopleider Peter de Vries 
(ja, inderdaad, zonder R. ertus-
sen) nam ons op onnavolgbaar 
ludieke wijze mee in alle com-
municatiemissers tussen school 
en ouders en de patronen die 
daarin te herkennen zijn. Hij 
maakte ons er maar weer eens 
van bewust dat ouders altijd de 
beste advocaat en fanatiekste 
supporters van hun kind zijn.

Er waren momenten waarop ik 
die rol van supporter of krach-
tig pleitbezorger met verve op 
me nam. Toch speelde ik ook wel 
voor openbaar aanklager. Hoewel 
ik hier graag breed zou uitmeten 
hoe geweldig mijn kinderen als 
puber waren, echte toonbeelden 
van deugdzaamheid, kan ik niet 
ontkennen dat de werkelijkheid er 
toch vaak heel anders uitzag. Mijn 
jongste kind spijbelde dat het een 
lieve lust was. Ik ontdekte het zelf 
en wachtte wekenlang vergeefs 
op een telefoontje van de mentor. 
Toen het me te gortig werd, belde 
ik uiteindelijk zelf maar de school 
(ik woon ‘by the way’ in Weert). 
“Mevrouw, controleren jullie tegen-
woordig nog wel op aanwezig-
heid?” In alle toonaarden werd me 
verzekerd dat dit het geval was en 
alles nauwgezet werd bijgehouden. 
“Nee, hoor, mooi niet! Onze doch-
ter spijbelt al meer dan een maand 
elke vrijdag en jullie hebben dat 
gewoon niet door.” Driftig werd 
alles nagekeken en de mentor zou 
contact opnemen. Ik ben vast niet 
de enige ouder die in het kader van 
het hogere doel, opvoeden, ook 
wel eens die andere rol aannam.
“Het valt niet altijd mee”, hoor ik 
ouders met een puber in huis regel-
matig verzuchten. Inderdaad, het 
valt niet altijd mee. Omdat je van 
ze houdt en omdat je ze de wereld 
gunt. Omdat je ze wilt behoeden 
voor al te grote fouten, pijn en frus-
tratie. En met pubers is het sowieso 
altijd balanceren tussen willen en 
kunnen en moeten en mogen, ter-
wijl er duizend verleidingen op de 
loer liggen die goede voornemens 
om zeep helpen. En onze dochter 
had op vrijdag weer gewoon les.

Dorien Stals
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www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

Yvonne Vos
uitvaartverzorging

Met liefde en passie

Verdrietig maar dankbaar hebben we, in zijn eigen 
vertrouwde omgeving, afscheid genomen van 

mijn lieve man, ozze pap en opa

Hay van den Munckhof

* 11 augustus 1938                           † 19 februari 2023

Mia van den Munckhof - Deckers
Marian en Rik
Ans en Ron
Rieny en Wilfried
Lambert en Mariëlle
en opa’s kleinkinderen

Een speciaal woord van dank aan de megjes van de Buurtzorg en 
Dokterspraktijk America.

Wij nemen afscheid van Hay, waarvoor we je van harte uitnodigen, 
op vrijdag 24 februari om 14.00 uur in Crematorium Boschhuizen, 

Spurkterdijk 40 in Venray.

In plaats van bloemen liever een bijdrage voor onderzoek naar Amyloïdose.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in het crematorium.

Hofweg 13, 5966 NE America

‘Aas ge tevreeje ziet met waat 
ge hed, daan ziede riek’

Hay

Vurgood oët ôs midden,
vur aaltiëd in ôs hart.

Dinsdag 21 februari hebben wij afscheid moeten nemen van

Jac. Peeters

Nel Peeters - Baltussen

Hij overleed op 86-jarige leeftijd.

lieve pap, schoonvader, opa en opi van

Meterik Johan & Yvonne

Meterik Ton & Carli
Kim & Tim, Pip
Dré & Eef

Familie Peeters
Familie Baltussen

Hof te Berkel 21
5961 KX Horst

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van 
Jac. op zaterdag 25 februari om 9.30 uur in het crematorium, 
Grote Blerickse Bergenweg 30 in Venlo-Blerick.

Jac. is op zijn eigen kamer, Hof te Berkel 21, waar gelegenheid is 
om persoonlijk afscheid van hem te nemen op vrijdag 24 februari 
van 15.30 tot 16.15 uur.

In plaats van bloemen liever een bijdrage voor activiteiten voor 
de bewoners van Hof te Berkel 21. Hiervoor zijn collectebussen 
aanwezig in het crematorium.

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers 
van Hof te Berkel voor de liefdevolle verzorging van Jac. de 
afgelopen jaren.

De laatste vlaai is gebakke, de laatste petatte zien gescheld
Ut laatste puzzelstukske is gelet, nou zien we uutgespeld

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en liefdevolle herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van

Stien van Megen - Verheggen

* Grubbenvorst, 1 mei 1948
† Venlo, 20 februari 2023

echtgenote van

Hay van Megen †

Koos en Ilse, Thijs, Daan
Peter en Fieke, Jet, Noor

Leo en Marianne, Lize, Milou

Mr. Bergerstraat 11
5872 AT Broekhuizen

Stien is thuis.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen na telefonisch 
contact met Leo: 06-45196466.

Op zaterdag 25 februari om 11.00 uur nemen we afscheid van Stien in de 
Sint-Nicolaaskerk in Broekhuizen.

Aansluitend nemen wij als gezin in besloten kring afscheid van mam en 
oma in het crematorium in Venlo.

Een groot gemis,
een groot verdriet

Maar herinneringen
vergeten we niet

 
Helaas hebben we geheel onverwacht afscheid moeten 

nemen van een echte vriendin
 

Stien van Megen - Verheggen

Ons medeleven gaat uit naar Koos & Ilse, Peter & Fieke,
Leo & Marianne en alle kleinkinderen.

Pieter & Maria, Gerrit & Jo, Huub & Mia

Wilt u graag uw zoekertje hier zien? 
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje  Via het formulier kun  u uw 
tekst opgeven en vervolgens via iDeal 
betalen.

t.k gevraagd land en tuinbouw 
machines a.o ploeg frees spitmachi-
ne kipper mesttank bloter schudder 
maaier.tractor enz tel 0619076959

Wil jij graag stoppen met roken? Al 
eens aan hypnose gedacht? www.
HypnosePraktijkPhilips.nl ** Leon 
0610930235 in Deurne **

Blauwe bessen planten te koop 
€10,00 per pot Af te halen op af-
spraak Hay Aerts 06-53176260 Pluk in 
het nieuwe seizoen je eigen gezond 
fruit Volle productie gegarandeerd 2 
tot 4 kg Geteeld in stevige pot -waait 
niet om! Direct uit productieveld!!

Voor het schoonmaken van de pro-
ductiemachines zijn we op zoek naar 
een schoonmaker. Hoofdzakelijk met 
hoge druk. Het is relatief zwaar werk. 
maandagavond, woensdagavond, vrij-
dagavond en zaterdag overdag. www.
bexbv.nl 077-4628128

Optidee: persoonlijk advies, demo 
of bestelling: www.optidee.nl/
peggy-wismans 0648550730 fb: 
Opti-Duur

Relaxed vega terras zoekt enthou-
siaste collega vanaf 1 maart a.s. 
Werkdagen/tijden bespreekbaar. 
Grubbenvorst. Info@kaldenbroeck.nl

Belastingservice Horst biedt dit jaar 
weer hulp bij de belastingaangifte, 
binnen en buitenlandse, aan parti-
culieren , ook zorg en uurtoeslag. Bij 
overlijden het F en de erfbelasting. 
info 077-3984788 of belastingservice.
horst@gmail.com

Voorjaarsworkshops Atelier De 
Stal van 15 tot 25 maart. Info www.
atelier-destal.nl

Te koop gevraagd: Ganzeneieren tel.: 
06-86862058

Gezocht: hulp in de huishouding 3 
á 4 uurtjes p.w. Omgeving Sevenum 
0628600008

Voor onze kwekerijen in Venlo zijn 
wij op zoek naar fitte gepensioneer-
de oproepkrachten. Wil je met een 
gezellig (Nederlands) team tussen de 
bloeiende potplanten werken? Neem 
dan contact op met Funs Ebus via 06-
22555189. Meer info over Ebus vindt 
je op www.ebus.nl

Gezocht: Tuinman voor gemiddeld 4 
uur per week in de periode maart-no-
vember. tel.nr. 0774672105
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 Lezing ‘Eet meer energie’ bij Natuurwijzer 
    Natuurwijzer in Horst organiseert maandag 28 februari de lezing ‘Eet meer energie’. Spreker is orthomolecu-
lair voedingscoach Marina van den Berg.

    Hoe logisch is het voor jou om je auto 
vol te tanken met de juiste brand-
stof? Want waarschijnlijk weet ook jij 
dat als je diesel in een benzineauto 
gooit, dit niet goed gaat. Je gaat met 
je auto niet heel ver meer komen. Heb 
je er dan wel eens bij stil gestaan dat 
het voor jouw lichaam precies het-
zelfde werkt? Wat je eet, is de brand-
stof voor je lichaam. Het zorgt ervoor 

dat je je dagelijkse dingen kunt doen. 
De verkeerde brandstof zorgt er ook 
bij jou voor dat je motor vastloopt. 
Door jouw motor de juiste brandstof 
te geven, gaat deze goed draaien. Je 
lichaam wordt gezond en sterk en jij 
blijft fi t en vitaal. Tijdens de lezing 
vertelt Marina van den Berg hoe en op 
welke voeding jouw motor goed gaat 
draaien, waar de energievreters in 

jouw eetpatroon zitten en hoe je deze 
energievreters kunt vervangen door 
energiegevers. De lezing duurt van 
19.30 tot 21.00 uur en vindt plaats bij 
Natuurwijzer, Steenstraat 2 in Horst. 
Wie hierbij aanwezig wil zijn, wordt 
verzocht te mailen naar puur@natuur-
wijzerhorst.nl of te bellen of appen 
naar 06 82 61 74 74.

       

    Cursus verenigingsscheidsrechters van start 
    Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray start weer met een opleiding voor verenigingsscheidsrechters. 
Deze bestaat uit een mix van bijeenkomsten, online opdrachten en stagewedstrijden. 

    De deelnemers worden opgeleid door 
een ervaren trainer en gaan mede 
daardoor met nog meer zelfvertrou-
wen en plezier fl uiten. De opleiding 
start op maandag 27 februari op 
Trefhove, de accommodatie van COVS 
Horst-Venray aan de Wittebrugweg 7 
in Horst. De overige cursusdata zijn 

gepland op maandag 27 maart en 
24 april. De datum van de vierde en 
laatste les volgt in een later stadium. 
Deze data zijn onder voorbehoud en 
kunnen in overleg met de geïnteres-
seerde cursisten eventueel wijzigen. 
De aanvangstijd is tekens 19.30 uur en 
de avond eindigt rond 22.00 uur. 

    Wil jij een nóg betere scheidsrechter 
worden? Dan kun je je voor deze oplei-
ding voor verenigingsscheidsrechters 
aanmelden bij Stan Verhaag, middels 
06-48 46 64 55 of door te mailen naar 
horst-venray@covs.nl

       

    Lezing over de steenuil 
    IVN De Maasdorpen organiseert dinsdag 28 februari een lezing over steenuilen. Spreker is Geco Visscher. Als 
voorzitter van de Steenuilen werkgroep Limburg en van Vogelwacht Limburg is hij nauw betrokken bij het 
wel en wee van de steenuil.

    Geco Visscher gaat tijdens zijn onge-
veer twee uur durende lezing in op de 
achtergronden, kenmerken en voort-
planting van de steenuil, maar ook op 
zijn leefgebied in Limburg en in Horst 
aan de Maas. Verder komen aan bod 

de bedreigingen voor de steenuil en 
de manieren om daar weerstand aan 
te bieden. Ook vertelt Visscher over de 
inventarisatie van steenuilen door ver-
schillende vogelwerkgroepen. Hij illus-
treert dit alles aan de hand van een 

korte fi lm. De lezing van Geco Visscher 
begint om 20.00 uur en vindt plaats in 
‘t Zoemhukske, Kasteellaan 3 in Horst. 
De toegang is gratis.   

 Dames en heren, attentie attentie! Carnaval is nu echt voorbij. Wil 
de laatste feestganger per direct zijn jas ophalen en gaan slapen?

    Kunstenares Agata Siwek laat dagelijks haar scherpe, nieuwsgie-
rige en onderzoekende blik over de uitgestrekte vlaktes van 
Evertsoord glijden. Middels een pentekening neemt ze de lezer van 
HALLO Horst aan de Maas mee naar wat haar deze week is opge-
vallen. Onder #Evertsoordtoday is eerder werk van Agata, dat 
binnenkort ook wordt gebundeld in boekvorm, te vinden op social 
media. Beeld: Agata Siwek   

 #Evertsoordtoday 

 HALLO in Nieuw-Zeeland
    Gijs en Monique van de Munckhof uit America waren op rondreis door Nieuw-Zeeland. Tijdens een 
wandeling in de prachtige gebieden rondom Auckland, vonden ze een perfect plekje om even te stoppen 
en de HALLO te lezen. Op de achtergrond is de bekende Sky Tower, één van de hoogste gebouwen op de 
aardbol én trekpleister van Auckland, te zien. De rondreis van Gijs en Monique door Nieuw-Zeeland 
werd afgesloten met een verblijf in Dubai.    

 HALLO op reis   



8 2302politiek \

Eén man, één missie
Politiek dichtbij mensen brengen, dat vind ik belangrijk. En daarom 
zijn we vorig jaar als lokale partij in gesprek gegaan met inwoners 
van Griendtsveen, Broekhuizenvorst, Meerlo, Horst, Tienray, 
Broekhuizen, Lottum, Grubbenvorst, Sevenum en Melderslo. 

Voor mij is politiek pas succesvol 
als het dichtbij mensen gebeurt. 
Als inwoners kunnen voelen dat we 
samen met hun zaken oppakken die 
zij belangrijk vinden, dan doen wij 
ons werk goed. Onze vrijwilligers 
staan daarom ook dit jaar weer aan 

uw deur. We komen graag vertel-
len wat onze raadsleden afgelopen 
jaar hebben bereikt met uw input. 
En we kijken samen vooruit wat er 
nog meer nodig is voor onze mooie 
gemeente, bijvoorbeeld op het 
gebied van verkeersveiligheid. Met 

een start in Lottum hebben we de 
eerste gesprekken weer gevoerd. En 
dit jaar komen we naar alle dorpen. 
Bedenk alvast wat u met ons wil 
delen of stuur ons een berichtje.
Als lokale VVD in Horst aan de Maas 
zetten we ons ook in voor een sterke 
verbinding met de provincie. Zo kun-
nen we op provinciaal niveau de 
zaken aanpakken die volgens u nodig 
zijn voor onze gemeente. Want de 
provincie bepaalt bijvoorbeeld waar 

ruimte is voor groen, woningen of 
bedrijven. En ook zijn er wegen die 
alleen onder de provincie vallen. 
Naast voorzitter van onze mooie 
lokale club ben ik daarom 15 maart 
verkiesbaar op plek 7, om met uw 
steun de VVD en daarmee Horst aan 
de Maas te mogen vertegenwoordi-
gen in het gouvernement. Doen wat 
nodig is, daar zet ik me voor in.

Wilco Tilburgs

VVD Horst aan de Maas

   

Informatiebijeenkomst ZekerBewegen bij Bibliotheek Horst 
John Timmermans van Judoclub Sevenum verzorgt woensdag 8 maart een informatiebijeenkomst over 
valpreventie. De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek Horst en duurt van 10.00 tot 12.00 uur.  

In Nederland valt elke 5 minuten een 
65-plusser dusdanig dat behandeling 
op een spoedeisende hulpafdeling van 
een ziekenhuis noodzakelijk is. Een 
val veroorzaakt veel leed: lichamelijk, 
maar ook geestelijk. Iemand die een-

maal gevallen is, is vaak bang dat dit 
nog een keer gebeurt. Dat zorgt ervoor 
dat men niet meer de kaartclub, 
koffie-inloop of de vriend drie stra-
ten verderop bezoekt. Dit leidt vaak 
tot eenzaamheid en een slechtere 

conditie. Tijdens de informatiebijeen-
komst op woensdag 8 maart maken 
de aanwezigen kennis met de cursus 
ZekerBewegen. Het betreft dus niet de 
cursus zelf die je volgt, maar het is een 
informatieve ochtend over de inhoud 

van de cursus. Ook voor wie graag 
meer wil weten over valpreventie, is 
deze ochtend interessant. Deelname 
is gratis en de bijeenkomst is voor 
iedereen toegankelijk. Aanmelden is 
gewenst via www.biblionu.op-shop.nl. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in het 
kader van het concept Kennismakers 
van de Bibliotheek Horst. Dit is 

bedoeld voor inwoners uit gemeente 
Horst aan de Maas die kennis willen 
komen delen in de bibliotheek om te 
spreken over iets dat hen raakt, over 
een onderwerp waar de inwoner pas-
sie voor of kennis van heeft. Wie zelf 
graag zijn of haar kennis deelt in de 
bibliotheek, wordt verzocht contact op 
te nemen met Sanne Noorman.

Gevoelens en emoties
De dolle en dwaze dagen van carnaval liggen alweer achter ons. Ontlading en uitingen zijn belangrijk 
voor een gezond welzijn. Iedereen op zijn eigen manier.

Gevoelens en emoties wijzen je de 
weg in het leven en brengen je terug 
bij je behoeften en verlangens, maar 
ook je eigen grenzen. Keuzes maken 
op basis van gevoelens en emo-
ties geven richting aan je leven, ze 
komen vanuit je hart. Toch vinden we 
gevoelens en emoties soms lastig.
Veel mensen denken dat gevoelens 

delen altijd met praten te maken 
heeft. Het uiten van gevoelens en 
emoties is natuurlijk absoluut van 
groot belang, maar hebben de groot-
ste schreeuwers dan altijd gelijk? 
Vaak is het een minderheid die de 
meerderheid probeert te overstem-
men met aandacht, op sociale media, 
via extreme uitingen, om uiteindelijk 

gelijk te krijgen.
Emotionele argumenten moeten 
altijd een kern van ratio hebben. Net 
zoals dat rationele argumenten altijd 
een emotionele kern moeten heb-
ben. Om tot de kern van een pro-
bleem te komen, is rationeel denken 
en handelen met inachtneming van 
emoties de passende oplossing. In 

onze cultuur hebben wij de menta-
liteit van ‘aanpakken’, niet zeuren 
maar poetsen.
Het is het rationele vermogen dat 
een nieuwe situatie kan inschatten 
en dan op basis van de feiten kan 
vertellen wat er het beste gedaan 
kan worden. Je weet van tevoren 
nooit de precieze effecten van je 
beslissing, net zomin als dat je weet 
wat het effect zou zijn geweest 
van de beslissing die je niet hebt 

gemaakt.
Als Essentie proberen wij rationele 
keuzes te maken, waardoor wij ons 
maximaal in kunnen spannen om het 
gestelde doel te behalen: de beste 
woon- en kindvriendelijke gemeente 
te zijn én te blijven in ons Limburgse 
bronsgroen eikenhout.

Alfons Verstegen

Essentie Horst aan de Maas

Behoud historisch erfgoed
Afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad de nieuwe erf-
goedverordening Horst aan de Maas vastgesteld. Het vaststellen van 
deze verordening door de gemeenteraad is nodig om het behoud van 
monumenten, dorpsgezichten en archeologie juridisch te borgen. De 
gemeente staat inmiddels onder verscherpt toezicht vanuit de provin-
cie als het gaat over de wijze waarop we onze wettelijke taak uitvoe-
ren bij het (waar)borgen en het behoud van het cultureel erfgoed 
binnen onze gemeente.

Historische gebouwen zoals oude 
boerderijen spelen een waardevolle 
en onmisbare rol bij actuele maat-
schappelijke opgaven, zoals het 
behoud van een leefbaar platteland. 

Inmiddels zijn er ook mooie voor-
beelden van hoe een oude boer-
derij omgetoverd kan worden tot 
een nieuwe woonbestemming. Kijk 
bijvoorbeeld eens bij Steinhagen in 

Sevenum. In een oude boerderij zijn 
diverse wooneenheden gerealiseerd 
met behoud van het karakter van het 
pand. Nieuwe woningbouwplannen 
aan de Krouwel dreigen een oude 
historische boerderij te laten verdwij-
nen. Een oude historische boerderij 
en schuur slopen voor woningbouw. 
Waarom niet eerst op een andere 
manier kijken naar mogelijkheden 
om dit historische pand te behou-
den door hier ook meerdere woon-
eenheden in te realiseren? Zie het 
voorbeeld Steinhagen. Dit vergt wel 

op een andere manier kijken naar 
mogelijkheden en niet vanaf de 
tekentafel een woongebied indelen 
en alles wat in de weg staat afbre-
ken. Als PvdA zijn we voorstander 
van een andere kijk op wonen. Bekijk 
hoe dit pand meegenomen kan wor-
den en hier betaalbare wooneen-
heden in te realiseren zijn. Dit met 
behulp van subsidies om historische 
gebouwen te behouden voor de toe-
komst.

Jan Wijnen

PvdA Horst aan de Maas

Het doet ertoe
Over drie weken mogen we weer naar de stembus. Je kunt dan weer 
gebruikmaken van je stemrecht, een recht dat niet vanzelfsprekend 
is. Het is belangrijk dat iedereen gaat stemmen, want alleen op die 
manier krijgen we een goede afspiegeling van de samenleving in het 
bestuur en worden alle politieke stromingen waar steun voor is verte-
genwoordigd.

Op 15 maart zijn de verkiezingen 
van de Provinciale Staten en het 
waterschap. Dit zijn bestuursla-
gen die redelijk ver van de inwo-
ners afstaan en voordat ik politiek 
actief werd, had ik nooit nagedacht 
over de invloed die hun keuzes in 

onze gemeente hebben. Nu weet ik 
wel beter, want allebei zijn ze een 
belangrijke factor bij de beslissin-
gen die wij op gemeentelijk niveau 
nemen. D66-GroenLinks wil bijvoor-
beeld werk maken van het verster-
ken van de natuur. We kunnen hier 

als gemeente zelf veel stappen zet-
ten, maar voor echte robuuste natuur, 
die in verbinding met elkaar staat, 
kunnen we de hulp van de provincie 
en het waterschap goed gebruiken.
Middels natuurversterking pakt het 
waterschap ook andere problemen 
aan zoals droogte, slechte water-
kwaliteit en wateroverlast. Ze voe-
ren zo’n dertien projecten uit in onze 
gemeente. Een voorbeeld hiervan 
is de beekdalbrede aanpak van de 
Groote Molenbeek.
GroenLinks en D66 werken ook in 

de provincie samen om het progres-
sieve, sociale en duurzame geluid te 
laten horen. Een geluid dat steeds 
luider klinkt, maar ook alle steun kan 
gebruiken. Bij de waterschapsverkie-
zingen leveren beide partijen kan-
didaten aan WaterNatuurlijk. Maak 
gebruik van je recht, jouw stem doet 
ertoe op 15 maart.

Maarten Voesten

D66-GroenLinks Horst aan de Maas
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Gezocht

Dierenverzorger Dierenweide 
Kasteelse Bossen
Staat het verzorgen van dieren en hun welzijn bij jou op nummer één? Ben je begaan met 
de Horster natuur en steek jij graag de handen uit de mouwen? De vrijwilligers van Dieren-
weide Kasteelse Bossen zijn op zoek naar extra hulp voor de verzorging van de dieren. Op 
dit moment verzorgen drie vrijwilligers de dieren. Voeren en watergeven van de dieren en het 
schoonhouden van de dierenwijde behoort tot de taken. Als vrijwilliger heb je een week in de 
maand ‘dienst’. Welke week jij voor de dieren zorgt, wordt altijd in goed overleg afgestemd.

Lijkt het je leuk om te helpen, of wil je meer weten?
Neem dan contact op met de gemeente (077-477 97 77).

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

Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

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

Hegelsom
• Past. Debijestraat 6 (Maatwerkvoorschrift 

geluid)
Horst
• Kraneveldweg 4 (aanbrengen van 

gevelreclame)
• Oude Holstraat (oprichten van 9 woningen)
• Horst aan de Maas (vastgesteld "Veegplan 

2022")
Lottum
• Hombergerweg 3 (herbouw van een 

woning)
Melderslo
• Door de bossen van Melderslo naar 

Tienray, Swolgen, Lottum, Grubbenvorst en 
terug (evenement Mountainbike toertocht)

• Rector Muldersstraat 4 (vervangen ramen 
voorkant)

Meterik
• Speulhofsbaan 58 ( realiseren pre-

mantelzorgwoning )

Vertrokken naar onbekende bestemming
• Stendert 3 Meerlo 14-2-2023
• Stendert 3 Meerlo 14-2-2023
• Gun 28a Swolgen 14-2-2023
• Gun 28a Swolgen 14-2-2023
• Peelheideweg 10 E 25 America 14-2-2023
• Peelheideweg 10 B 7 America 14-2-2023
• Kreuzelweg 13 h, 5961 NM te Horst 
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Gemeente Horst aan de Maas
• Beleidsregels bekostiging 

leerlingenvervoer gemeente Horst aan de 
Maas

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op 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.

Jeugdlintje

Voordragen kandidaten
Wij zijn trots op kinderen en jongeren die zich inzetten voor anderen of voor de gemeente.

Zij zijn een voorbeeld voor anderen en mogen 
best eens in het zonnetje worden gezet.

Kent u iemand onder de 18 jaar die zich vrijwil-
lig inzet of heeft ingezet voor een medemens, 
een vereniging of voor de gemeente Horst aan 
de Maas zonder daar zelf belang bij te hebben, 

dan kunt u die persoon gemotiveerd voordra-
gen voor een Jeugdlintje.

Meer informatie?
Kijk dan op onze website www.horstaande-
maas.nl/onderscheidingen of bel 077 - 477 
97 77.

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 28 februari 2023 
bij elkaar voor een tweetal hoorzittingen.

Hoorzitting om 18.30 uur
Bezwaar tegen het verbeurd verklaren van 
een last onder dwangsom locatie Zwarte 
Plakweg.

Hoorzitting om 19.00 uur
3 Bezwaren tegen een 
omgevingsvergunning locatie 
Gasthuisstraat in Horst.

De commissie brengt advies uit over te 
nemen besluiten op bezwaarschriften. 
De hoorzittingen vinden plaats in het 
gemeentehuis van Horst (ingang via 
hoofdingang).
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de 
commissie, mevr. A. Schatorje, tel. 077 - 
477 97 77.

Geen prullenbakken in prachtig 
natuur-en wandelgebied
Met Staatsbosbeheer Stichting, het Limburgs Landschap en Natuurmo-
numenten als voorbeeld, sluiten we ons hier graag bij aan: De natuur is om 
van te genieten en niet om je te storen aan prullenbakken of door andere 
bezoekers achtergelaten troep. Wat je meeneemt naar buiten, neem je ook 
weer mee terug naar huis.

We halen de prullenbakken in eigen natuur-en 
wandelgebied weg en zullen erg terughoudend 
zijn bij het plaatsen van prullenbakken. De 
oplossing is eigenlijk heel simpel als iedereen 
zijn eigen afval gewoon mee naar huis neemt. 
Goed voorbeeld doet goed volgen.

Laten we Horst aan de Maas schoon en mooi 
houden, de natuur is je dankbaar!

* We halen prullenbakken ín eigen natuur-en 
wandelgebied weg, maar zorgen dat je bij de 
in-en uitgang van deze gebieden nog wel een 
prullenbak vindt.

* In een recreatiegebied 
zorgen we voor een beperkt aantal prullen-
bakken.

* Bij de in-en uitgang van het gebied hangt 
een bordje met de gedragsregels die we 
verwachten als je dit gebied betreedt.

* De prullenbakken die we weghalen, krijgen 
een nieuwe plek binnen onze gemeente zoals 
in nieuwbouwwijken. Dus ook deze prullen-
bakken krijgen een tweede leven.

Drugslab herkennen door geur
Helaas bevinden drugslabs (bijvoorbeeld xtc en hennep) zich tegenwoordig op veel plaatsen, zoals 
industrieterreinen, in het buitengebied en in woonwijken. De geur die vrijkomt bij de productie van 
drugs kan helpen om een lab te herkennen.

Ruik je een sterke synthetische geur, anijsach-
tig of chemisch prikkelend, dan kan dit duiden 
op een productielocatie. Ook zuren of aceton 
kunnen afkomstig zijn van een drugslab. Om 
deze geuren te maskeren gebruiken crimi-
nelen ook vaker wasverzachter. Een sterkte 
wasverzachter geur kan dus ook leiden tot het 
ontdekken van een xtc-lab of hennepplantage.

Drugslabs zijn een bedreiging voor de gezond-
heid, het milieu én de veiligheid in een buurt.

Daarom is het belangrijk verdachte situaties te 
melden. Ook in jouw buurt. Help jij mee?

Kijk Niet Weg!
Meld verdachte situaties voor een veilig 
Noord-Limburg
Bel de politie 0900 8844
of meldmisdaadanoniem.nl / 0800 7000
#kijknietweg #ondermijning #meldmisdaada-
noniem #criminaliteit #geur
@KijknietwegNL



 10    2302   opinie \

 Meer medicatie bij benzinepomp is 
een goed idee

    Het kabinet wil een flink aantal medicijnen makkelijker verkrijgbaar maken. Een wijziging in de regelgeving zou ervoor moeten zorgen dat onder 
andere zware pijnstillers, melatonine en maagzuurremmers binnenkort ook te koop zijn in supermarkten en tankstations. Apothekers waarschu-
wen echter voor de gevaren die het met zich meebrengt, wanneer je slaapmedicatie tegelijk af kunt rekenen met een volle tank. Hebben zij een 
punt, of is het makkelijker beschikbaar maken van bepaalde medicatie wél een goed idee?

    In de Tweede Kamer gaven VVD, PVV en D66 eer-
der al aan dat ze voorstander zijn van de wets-
aanpassing die verkoop moet vereenvoudigen, 
terwijl GroenLinks nog lijkt te twijfelen. Bij een 
eventuele aanpassing van de wet, hoeft er niet 
langer een geschoolde medewerker aanwezig te 
zijn om verkoop wettelijker mogelijk te maken. Dat 
is nu nog wel het geval. Apothekers trekken aan 
de bel en stellen dat de verkoop van Algemeen 

Verkoop-geneesmiddelen (zoals paracetamol) 
en de Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD)-
geneesmiddelen vervaagt. Zij stellen dat door ver-
keerd gebruik jaarlijks 41.000 mensen in Nederland 
worden opgenomen in het ziekenhuis. Een aantal 
dat hoger uit zal vallen wanneer medicatie mak-
kelijker te verkrijgen is, zo is de vrees onder apo-
thekers.

Aan de andere kant is het wel zo makkelijk wan-
neer maagzuurremmers als omeprazol en pan-
toprazol, een laxeermiddel als bisacodyl en hoge 
doseringen van slaaphormoon melatonine ook in 
supermarkten en tankstations verkrijgbaar zijn. 
Daarom is het beschikbaar maken van meer medi-
catie op meer plekken een goed idee.

       

    Pollbespreking
    Carnavalstradities moeten met de tijd meebewegen
    Een prins die op mannen valt en een steeds nadrukkelijkere rol voor vrouwen: tijdens deze carnaval worden in Horst aan de Maas langzaam 
tradities losgelaten. In het naburige Venlo zorgden vastelaovesverenigingen De Gaaskaetel én De Beerpiëp zelfs voor een kleine paleisrevolutie 
door vrouwelijke driespannen te presenteren. 

    Vrouwen die voorop gaan en met de scepter 
zwaaien; het was jarenlang ondenkbaar tijdens de 
traditionele carnaval. Toch lijkt ook dit volksfeest 
zich op deze manier te moderniseren, al is wellicht 
nog niet iedereen daar klaar voor. Is het goed dat 
carnavalstradities met de tijd meebewegen?
    Wil Roeffen vindt dat de verandering van tradi-
ties bij carnaval veel te lang op zich laten wachten. 

“Historisch gezien was carnaval een feest waarbij 
de gevestigde orde werd bespot. Nu is de carna-
valsvereniging het conservatieve starre bolwerk 
waar al jaren weinig verandering in zit. De eerste 
Dreumelprinses is er nog steeds niet. Dat mag je 
toch ook best shocking noemen”, schrijft ze. Josien 
Vermeeren geeft aan dat je de huidige verandering 
niet groter moet maken dan deze is. “Wel shocking 

inderdaad, een prins die op mannen valt. Stel je 
voor”, schrijft ze sarcastisch.
    Ook Nel van Helden laat weten dat ze geen moeite 
zou hebben met verandering van tradities. “Een 
prinses in plaats van een prins is een goed plan: we 
mogen ook met carnaval best met de tijd meegaan.    

eens/oneens geef uw mening op facebook.com /hallohorstaandemaas

 Vast wel 
    Zo! Dat was me het weekje wel. 
Witte schoenen die de naam wit 
niet meer mogen dragen. Een 
dusdanige alcoholinname dat 
alleen al naar een auto kijken in 
een boete zou kunnen resulte-
ren. En een stem die ergens 
tussen de resten serpentine en 
met bier doordrenkte confetti is 
achtergebleven. Het is weer 
Aswoensdag hoor. Alhoewel, op 
moment van lezen heeft de 
carnavalsversiering bij u 
misschien al weer plaatsge-
maakt voor de paaseitjes. We 
gaan het dus niet te veel over 
carnaval hebben.

    De vraag is, wat houdt het midden 
tussen carnaval en Pasen? Juist ja, 
de vastentijd! Ik hoor de jongeren 
onder jullie al klapperen met de 
oren. “Vastentijd? Wat heeft dat 
met carnaval en Pasen te maken?” 
Hoewel ik mezelf ook nog graag 
onder de jongeren schaar, ga ik 
het toch even snel uitleggen. Jong 
geleerd is immers oud gedaan. 
Op Aswoensdag begint een peri-
ode van veertig dagen vasten tot 
aan Pasen. Waar onze islamiti-
sche collega’s eerst beginnen met 
het harde werk, de ramadan, en 
zich vervolgens laten gaan op het 
Suikerfeest, richten wij katholieken 
ons eerst op het feesten, carnaval, 
en kijken daarna wel of we nog zin 
hebben in het harde werk, vas-
ten. Vaak is het antwoord daarop 
‘nee’. Je kan het duizend keer 
opnieuw zeggen, maar voor de 
nieuwe generaties carnavalsvier-
ders, waaronder ikzelf, is het vaak 
alleen het feestgedeelte. Daarom 
bij deze een oproep, aan mezelf 
en aan iedereen die zich de afge-
lopen week in verschillende pak-
jes gehesen heeft. Denk bewust 
na over wat je eet, minder wat in 
vlees en sla de alcohol een keer-
tje over. Ga voor wat groenten, of 
een lekkere hete soep, wel zonder 
balletjes dan natuurlijk. En vasten 
draait niet alleen om het minder 
eten, maar ook om het besef dat er 
anderen zijn die het minder heb-
ben. Denk aan elkaar, help elkaar 
en ben lief voor elkaar. Dan kunnen 
we met Pasen tegen elkaar zeggen: 
“Naast carnaval hebben we ons 
ook gegeven tijdens de vastentijd. 
Goed gedaan jongens!” Als ik dit 
allemaal zo teruglees, zie ik tussen 
de regels door toch stiekem wat 
carnavalsreferenties. Volgende keer 
geen carnaval, beloofd!

    Casper   

 Caspers Comeback   

Poll

VACATURE
SALARISADMINISTRATEUR

Werk jij graag met cijfers? En ben jij
gedreven om je in het vakgebied van
salarisadministratie verder te ontwikkelen?
Dan zoeken wij jou!

Bekijk de volledige vacature op www.werkenbijmunckhof.nl

Locatie Horst

24 - 32 uren per week

MENSEN MAKEN MUNCKHOF

    

    Gratis taallessen bij BiblioNu
    Wekelijks worden in de Bibliotheek gratis taallessen gegeven. De cursus Nederlands is voor anderstaligen die al een beetje Nederlands kunnen. De 
cursus is ook bedoeld voor mensen met Nederlands als moedertaal, voor wie lezen en schrijven moeilijk is. 

    De Bibliotheek is dé plek voor ieder 
om zich te ontwikkelen. De taallessen 
zijn er om beter Nederlands te leren 

en te blijven oefenen. Dit gebeurt 
in de Bibliotheek Venray elke dins-
dag van 09.00 tot 11.00 uur. In de 

Bibliotheek Horst elke dinsdag van 
12.30 tot 14.30 uur. Aanmelden kan 
via www.biblionu.nl/activiteiten (zoek 

vervolgens naar ‘Beter Nederlands 
leren’) of via 0478 581 970.   
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Angelique Hermsen
Ze zijn het cement van de samenleving: de duizenden verenigings- en clubmensen, die zich het hele jaar door 
belangeloos inzetten. Veelal opereren ze op de achtergrond. Vaak zijn ze onzichtbaar, maar altijd onmisbaar. 
HALLO Horst aan de Maas richt de schijnwerper op deze vrijwilligers, waarvan iedere club, stichting en 
vereniging er eigenlijk te weinig heeft. Wie zijn deze mensen, en waarom zetten ze zich belangeloos in? Deze 
week vertelt Angelique Hermsen, als vrijwilligster actief bij Leergeld Horst aan de Maas en de gezamenlijke 
collecteweek in Horst, over haar taken en drijfveren.

Ieder kind moet mee kunnen doen 
op het gebied van sport, onderwijs, 
cultuur en welzijn. Dat is het streven 
van stichting Leergeld. Zij helpt kin-
deren uit gezinnen die het financi-
eel wat minder breed hebben, door 
bepaalde kosten op zich te nemen. 
“In Horst aan de Maas zijn dat er op 
dit moment ongeveer 344”, vertelt 
Angelique Hermsen. Ze is één van de 
twaalf intermediairs die zich vrijwillig 
inzet voor de Horster afdeling van de 
stichting. “Of een gezin in aanmerking 
komt voor financiële steun van stich-
ting Leergeld, is volledig inkomensaf-
hankelijk. Dat is de enige voorwaarde. 
Wij zijn geen hulpverleners, wij zijn 
er voor de kinderen. Om te zorgen 
dat zij niet buiten de boot vallen en 
gewoon mee kunnen doen met leef-
tijdsgenootjes. Wel hebben we nauwe 
banden met instanties als Synthese en 
brengen we gezinnen in contact wan-
neer er andere hulpvragen spelen.”

Glimlachend aan tafel
Een intermediair bij stichting Leergeld 
Horst aan de Maas heeft doorgaans 
contact met tien tot twintig gezin-
nen. Voor deze families vormen zij het 
aanspreekpunt wanneer hun kinderen 
hele normale wensen hebben, die ze 

als ouders zelf niet kunnen inwilligen. 
Simpelweg omdat de financiële ruimte 
daarvoor ontbreekt. “Hoeveel tijd dat 
kost? Dat verschilt per periode. Bij een 
nieuw gezin gaan we op huisbezoek 
en bespreken we de wensen. Vaak zit-
ten de kinderen glimlachend aan tafel 
bij zo’n gesprek. Zij hebben meestal 
zelf al nagedacht over wat ze graag 
willen doen.

	H‘Ieder kind kan 
meedoen, verenigingen 
krijgen nieuwe leden 
en ook ondernemers 
profiteren mee’

Dat gaat van een lidmaatschap bij de 
voetbalvereniging, tot de aanschaf van 
een tweedehands fiets, zodat ze mak-
kelijker bij vriendjes en vriendinnetjes 
kunnen gaan spelen”, legt Angelique 
uit. De stichting waar zij zich vrij-
willig voor inzet, ontvangt jaarlijks 
subsidie vanuit de gemeente. Deze 
vloeit uiteindelijk terug de Horster 
gemeenschap in. “Het heeft meerdere 
voordelen: ieder kind kan meedoen, 
verenigingen krijgen nieuwe leden en 
ook ondernemers profiteren mee. We 

zorgen namelijk niet enkel voor een 
lidmaatschap, maar ook voor alles wat 
er verder nodig is om mee te kunnen 
doen. Denk aan voetbalschoenen, of 
andere sportkleding. We geven een 
bon die een bepaalde waarde verte-
genwoordigt, waarmee de gewenste 
spullen aangeschaft kunnen worden 
bij winkels in Horst en omgeving.”

Geen uitzondering
“Ook als brugklasser wil je niet uit de 
toon vallen wanneer je naar de mid-
delbare school gaat. Sinds dit jaar 
hebben we een pilot waarbij we de 
laptops van deze leerlingen vergoe-
den. Zo worden ze geen uitzonde-
ring op hun klasgenootjes”, vertelt 
Angelique. Ze haalt voldoening uit het 
feit dat ze kinderen uit gezinnen die 
het niet al te breed hebben, kan hel-
pen. “Kinderen moeten vooruit kun-
nen. Meedoen met de rest. Ongeacht 
de financiële situatie. Op die wijze 
maken we het leven voor deze gezin-
nen een beetje makkelijker. Kinderen 
die dankzij deze bijdrage bijvoorbeeld 
wél kunnen gaan sporten, doen daar 
weer nieuwe vriendjes en vriendin-
netjes op.” 

Het benadrukt het sociale aspect van 
de stichting. Iets waar ook de jaar-
lijkse acties aan bijdragen. “In Horst 
hebben we de ‘Jola-actie’, waarbij 
alle kinderen in december een bon 
ter waarde van 55 euro krijgen, die ze 
kunnen besteden aan nieuwe kleding. 
En ook de actie pepernoot slaat aan. 
Daarbij ontvangen gezinnen een code, 
waarmee ze online een sinterklaasca-
deau voor de kinderen kunnen bestel-
len. Op die manier hoeven leerlingen 
op de basisschool op 6 december niet 
te vertellen dat Sinterklaas hun huis 
overgeslagen heeft.” Ook de ‘school-
spullenpas’, die jaarlijks in augustus 
wordt verstrekt door stichting Leergeld 
aan kinderen op de middelbare school 
en waarmee een nieuwe etui of 
schooltas kan worden gekocht, zorgt 
ervoor dat de onderlinge verschil-
len klein blijven. “Het verbaast me in 
dat kader ook dat sommige scholen 
blijven vragen om een ouderbijdrage 
terwijl het Rijk heeft bepaald dat 
deze volledig vrijwillig is. Armlastige 
gezinnen voelen zich soms onder druk 
gezet om toch een bijdrage te doen. 
Voorheen werd deze vergoed door 
stichting Leergeld, maar sinds het om 
een vrijwillige bijdrage gaat, doen we 
dat niet meer.”

Nog niet in beeld
Hoewel er momenteel al bijna 350 
kinderen uit deze gemeente worden 
geholpen door de stichting Leergeld, 
vermoedt Angelique dat ze daarmee 
nog lang niet iedereen op de radar 
hebben.

	H‘We merken dat zij de 
weg naar ons niet altijd 
weten te vinden’

 ”Wij missen op dit moment vooral de 
gezinnen met werkende ouders, die 
het vaak ook allesbehalve breed heb-
ben op financieel vlak. We merken dat 
zij de weg naar ons niet altijd weten 
te vinden. Terwijl de armoede ook in 
Horst aan de Maas toeneemt en de 
kosten alsmaar oplopen. Deze gezin-
nen zouden we graag beter bereiken. 
Daarom spoor ik iedereen die twij-
felt of ze qua inkomen in aanmerking 
komen, aan om zich anoniem te mel-
den op leergeldhorstaandemaas.nl”, 
legt Angelique uit. “We willen dat alle 
kinderen mee kunnen doen. Ook zij 
die nog niet in beeld zijn.”

Gezamenlijke collecteweek
Het vrijwilligershart van Angelique 
klopt niet enkel voor stichting 
Leergeld. Ze zet zich ook al jaren 
belangeloos in voor de gezamenlijke 
collecteweek in Horst aan de Maas. 
Sterker nog: ze was er als één van de 
initiatiefneemsters vanaf het begin bij, 
toen de collectes werden gebundeld. 
“In Horst wordt er door veertien lande-
lijke goede doelen gecollecteerd. 

Sinds 2011 doen we dat gezamenlijk, 
in één centrale week. Voor die tijd 
kwam ieder goed doel met z’n eigen 
collectanten, op een eigen moment, 
aan de deur. Zelf was ik vrijwilligster 
voor de Nierstichting.” Onder die vlag 

maakt Angelique al jaren deel uit van 
de organisatie van de collecteweek. 

	HDit jaar kan er voor het 
eerst ook via een QR-
code worden gedoneerd

Binnenkort vallen de inmiddels 
bekende enveloppen weer bij iedere 
Horsternaar op de deurmaat. “Dit 
jaar kan er voor het eerst ook via een 
QR-code worden gedoneerd, omdat 
we merken dat mensen niet altijd 
contant geld in huis hebben. Na het 
bezorgen van de enveloppen met bij-
behorend formulier, kan iedereen aan-
geven hoe het eventueel gedoneerde 
geld verdeeld moet moet worden over 
de goede doelen”, legt Angelique uit. 
“Vervolgens komen de collectanten op 
11, 12 of 13 april langs om de enve-
loppe op te halen.”
Die collectanten, dat zijn er in totaal 
inmiddels meer dan driehonderd. Er 
is dan ook altijd behoefte aan vers 
bloed, geeft Angelique aan. “Ook 
omdat er vrijwel ieder jaar nieuwe 
wijken bijkomen. Het is voor zowel 
bewoners als collectanten het pret-
tigst als er een bekend gezicht aan de 
deur komt. Die match proberen we 
met de organisatie altijd te maken. Als 
mensen willen helpen tijdens de col-
lecteweek, dan vinden we het fijn als 
ze zich melden via de Facebookpagina 
van Gezamenlijke Collecte Horst.” Nu 
de collecteweek met rasse schreden 
nadert, steekt Angelique weer menig 
uurtje vrijwillig in de organisatie. 
Net zoals ze dat doet voor Stichting 
Leergeld. Het deert haar allerminst. 
“Je doet het omdat je het leuk vindt. 
En om iets te betekenen voor de 
samenleving waarin je zelf ook actief 
bent.”

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Een onmisbare vrijwilliger binnen uw 
vereniging of stichting opgeven voor 
deze rubriek? Stuur een e-mail naar 
redactie@hallohorstaandemaas.nl 
onder vermelding van ‘Vrijwillig in de 
spotlights’.  

Vrijwillig in de spotlights

Deze envelop wordt opgehaald.



12 2302carnaval \

Sevenum Horst

Melderslo Horst

Meterik Swolgen

Sevenum Griendtsveen

Christel van Galen-Heldens Sten Jetten

Wim Beurskens

Marijn Maessen

  



132302 \ carnaval 

Swolgen Tienray

Horst Griendtsveen

Lottum Tienray

Swolgen Sevenum

Sten Jetten                         

Sten Jetten

Sten Jetten                         



 14    2302   enzo \

 Gerda Kleven Swolgen
    Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in 
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd 
en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering Gerda Kleven (59) uit Swolgen en 
inmiddels wonend in Matamata, Nieuw-Zeeland. 

    Het is inmiddels al zeventien jaar gele-
den dat Gerda Kleven, haar man Twan 
en hun drie kinderen alles in Swolgen 
achterlieten en naar de andere kant 
van de wereld verhuisden. Deze emi-
gratie kwam niet uit het niets. Tijdens 
een vakantie in 1992 werd het stel 
verliefd op Nieuw-Zeeland. “Twans 
broer emigreerde al eerder naar 
Nieuw-Zeeland”, vertelt Gerda. “Toen 
Twan en ik elkaar net een halfjaar ken-
den, ging zijn broer trouwen. We zijn 
toen naar Nieuw-Zeeland gevlogen om 
de bruiloft bij te wonen en kwamen 
erachter dat we het land fantastisch 
vonden.”

    Druk gezinsleven
    Toch kwam emigreren niet met-
een ter sprake, het stel kende elkaar 
immers net. Nadat ze terugkeerden in 
Swolgen, trouwden Gerda en Twan in 
1993. “In 1994 namen we een bedrijf 
over in Swolgen en kwam er gezins-
uitbreiding”, vertelt Gerda. “Het bedrijf 
liep goed en we vonden het heel leuk 
om te doen, maar het bleek ook erg 
stressvol.

H     Dit was ons keerpunt

    Na tien jaar samen het bedrijf te heb-
ben gerund, kwam het idee om te 
emigreren steeds vaker ter sprake.” 
In 2003 vertrok het gezin weer, nu 
samen met hun drie kinderen, naar 
Nieuw-Zeeland, waar vier weken lang 

vakantie werd gevierd. “Dit was ons 
keerpunt”, blikt Gerda terug. “Toen 
wisten we zeker dat we hier de rest 
van ons leven wilden doorbrengen. 
Toen we in januari 2004 terugkwa-
men, is alles eigenlijk met een snel-
treinvaart gegaan.” Het bedrijf werd 
verkocht en in 2006 emigreerde het 
gezin naar Nieuw-Zeeland.

    Hobbiton
    Inmiddels wonen Gerda en Twan in 
Matamata en zijn de kinderen, inmid-
dels 32, 28 en 25 jaar, het huis uit. 
Aan huis hebben ze een eigen Bed & 
Breakfast. “We wonen op 10 minu-
ten afstand van Hobbiton, de locatie 
die werd gebruikt voor The Lord of 
the Rings- en The Hobbit-fi lmtrilogie”, 
geeft Gerda aan. “Hier komen ontzet-
tend veel toeristen uit de hele wereld 
op af. Het sociale contact met de vele 
verschillende mensen is heel leuk.”

H     Matamata zelf heeft 
één van mijn favoriete 
wandelingen: de 
Wairere Falls, ik 
probeer er iedere paar 
weken toch wel naar 
toe te gaan

    Maar wat Gerda het allerleukst vindt 
aan het leven in Nieuw-Zeeland, zijn 
de rust, de natuur en de ruimte. “Ik 
geniet daar nog elke dag van en het 
is iets dat me vanaf het begin een 

fi jn gevoel gaf. We wonen graag in 
Matamata. Het ligt heel centraal op 
het Noordereiland, één uurtje en je 
bent bij het strand voor een wande-
ling of een duik in zee. Matamata zelf 
heeft één van mijn favoriete wande-
lingen: de Wairere Falls, ik probeer er 
iedere paar weken toch wel naar toe 
te gaan.”

    Dialect
    Toen ze net aankwamen, miste Gerda 
haar familie in Nederland heel erg. 
“Het eerste jaar was moeilijk”, geeft 
ze aan.

H     hoe mooi is het dat 
we nog steeds dialect 
spreken met elkaar 

    “We moesten allemaal wennen en 
voor de kinderen was het ook zwaar. 
Zij waren 15, 11 en 8 toen we naar 
de andere kant van de wereld ver-
huisden.” Toch aardde het gezin 
uiteindelijk vrij snel. “Kinderen pak-
ken een nieuwe taal ontzettend snel 
op, ondanks dat we thuis gewoon 
Limburgs dialect spraken en zelfs nog 
altijd spreken”, lacht Gerda. “In het 
begin stelde ik voor om twee dagen 
per week Engels te praten thuis, maar 
dat wilden de kinderen niet. Achteraf 
gezien ben ik daar heel blij om, want 
hoe mooi is het dat we nog steeds dia-
lect spreken met elkaar?”

    Sociaal contact
    Het grootste verschil tussen Swolgen 
en Matamata zit hem volgens Gerda 
in het sociale leven. “Dat is hier heel 
anders”, vertelt ze. “Je moet hier niet 
gaan wonen als je een heel druk soci-
aal leven wil. Toch waren we vroe-
ger wel anders hierin. Toen we nog 
in Swolgen woonden, vierden we elk 
jaar wel een paar dagen carnaval en 
gingen we ook wel een paar dagen uit 
met de kermis. Missen doen we car-
naval en kermis niet; hier heb je weer 
andere dingen.”
    Inmiddels heeft Gerda een paar goede 
vriendinnen gemaakt die ze alweer 
zestien jaar kent en waarmee ze bijna 
iedere week wel afspreekt om te 
wandelen, fi etsen of samen te lun-
chen. “Het verschil zit hem meer in 
bijvoorbeeld het contact met je buren. 
Je wipt niet zomaar binnen voor een 
kop koffi e. Mijn oude buurvrouw en 
ik stonden wel eens bij elkaar voor de 
deur te buurten, maar als ik haar dan 
binnenvroeg voor koffi e zei ze altijd 
‘nee, ik moet zo door’, om vervolgens 
nog een half uur lang door te kletsen. 
Dat gaat hier gewoon anders, maar 
dat geeft niet.”

H     Er zijn veel mooie 
dingen aan het leven in 
het buitenland, maar 
dat is één van de nare 
kanten

    Haar familie en vriendinnen in Horst 
spreekt Gerda, ondanks het tijdver-
schil, nog steeds geregeld. “Als ik met 
een vriendin app of bel, voelt het net 
of ik ook gewoon in Horst ben. Het 
is ook niet zo dat je elkaar elke dag 

hoeft te zien of te spreken om een 
goede band te houden.” Geregeld 
keert Gerda ook nog terug naar Horst 
aan de Maas, om familie en vrienden 
te bezoeken. “In april zijn mijn ouders 
zestig jaar getrouwd, dus dan vlieg 
ik terug om dit te vieren met pap en 
mam, mijn zusje en alle familie”, geeft 
ze aan. Dat het niet altijd makkelijk is 
om zo ver weg van familie te wonen, 
blijkt wel uit het feit dat Gerda’s zusje 
vorig jaar is overleden. “Dat was ont-
zettend moeilijk en dan wil je zo snel 
mogelijk bij je familie zijn. Er zijn veel 
mooie dingen aan het leven in het 
buitenland, maar dat is één van de 
nare kanten.”

    Toekomst
    Doordat ze zich zo thuis voelt in 
Nieuw-Zeeland, schat Gerda de 
kans dat ze ooit terugverhuist naar 
Nederland klein in. “We hebben hier 
ons thuis opgebouwd samen met de 
kinderen en vermaken ons allemaal 
goed. Twan is momenteel een cam-
per aan het bouwen en als deze klaar 
is, gaan we lekker touren. We hebben 
het goed hier en ik hoop vooral dat 
we gezond blijven zodat we samen 
kunnen blijven genieten van de kleine 
dingen iedere dag.”

    Zelf de gemeentegrenzen verlaten 
voor de liefde, het avontuur, of om 
welke reden dan ook? We tekenen 
jouw verhaal graag op voor onze 
rubriek ‘Uit’. Wil je jouw verhaal delen 
of iemand aandragen? Stuur een 
e-mail naar redactie@hallohorstaan-
demaas.nl onder vermelding van ‘Uit 
Horst aan de Maas’.  

    Tekst: Floor Velthuizen   

Horst aan de MaasUit

WERKEN BĲ
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Apotheek
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2, Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl 
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 tot 17.30 uur 
zaterdag 10.00 tot 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo
(alleen na telefonische afspraak) 
Prof. Gelissensingel 20, Venlo 
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl 
ma t/m vr 17.00 tot 08.00 uur 
Gedurende het hele weekend
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00 tot 08.00 uur

Gebiedsteam
Hulp nodig bij werk, inkomen 
of zorg?
Vraag een gesprek aan
Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts
Spoedgevallendienst
Tandartsenpost Eindhoven
Aalsterweg 108
5615 CJ  Eindhoven
040 311 19 15
tandartsenposteindhoven.nl

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

Alarmnummer
Brand, ongeval of misdrijf
112
Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Tijden Heilige Missen

Broekhuizen
Zondag 26 februari 09.30uur

Griendtsveen
Zondag 26 februari 11.00uur

Grubbenvorst 
Zaterdag 25 februari 19.00uur

Hegelsom
Zondag 26 februari 09.30uur

Horst
Zaterdag 25 februari 18.00uur
Zondag 26 februari 11.00uur
Maandag 27 februari 18.30uur
Dinsdag 28 februari 09.00uur
 + aanbidding
Woensdag 29 februari 18.30uur                                          
Donderdag 2 maart 18.30uur
Vrijdag  3 maart 18.30uur

Kronenberg
Zaterdag 25 februari 19.15uur

Meerlo
Donderdag 2 maart 09.00uur
 - biddende moeders 09.30uur

Sevenum
Zondag 26 februari 09.30uur
 - uitstellling Allerheiligste 14.00uur
Maandag 27 februari 18.30uur
Dinsdag 28 februari 18.30uur
Donderdag 2 maart 18.30uur
Vrijdag 3 maart 18.30uur

Swolgen
Zondag 26 februari 09.30uur
Dinsdag 28 februari 19.00uur

Tienray
Woensdag 1 maart 19.00uur

Priesternoodnummer
06 55 40 80 23

Religie Medische zorg

Sudoku
Plaats de cijfers 1 t/m 9 elk één keer in alle rijen en kolommen en in 
elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door 
Lommen Tweewielers 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 februari 
2023  (12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 12 maart 2023 
bekend gemaakt 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.

De oplossing van
de puzzel in de HALLO 

van 16 februari 2023 was:

En de winnaar is:  
Rob Mastbroek.  

Van harte gefeliciteerd  
met een cadeaubon  

t.w.v. € 25,-  
beschikbaar gesteld door

Dagje Horst aan de Maas!
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