
Miljoenen voor verbouwing basisschool de Doolgaard
De kogel is zo goed als door de kerk: basisschool De Doolgaard in Horst wordt verbouwd tot Integraal 
Kindcentrum (IKC). Een project dat in z’n totaliteit ruim 5 miljoen euro gaat kosten. In het plan dat klaarligt, 
maar nog voorgelegd moet worden aan de gemeenteraad, wordt de helft daarvan opgehoest door de 
gemeente. Het overige bedrag wordt bijeengebracht door scholengroep Dynamiek en Kinderopvang ‘t Nest.

Met die mededeling kwam de 
gemeente dinsdag 7 maart. “Ik ben 
blij dat met dit besluit basisschool De 
Doolgaard zich kan doorontwikke-
len naar een IKC”, liet wethouder Roy 
Bouten weten. “Na deze verbouwing 
staat er een duurzaam en eigentijds 
IKC de Doolgaard, waar kinderen zich in 
een gezonde omgeving kunnen ont-
wikkelen.”

Miljoenenplan
Op dinsdag 4 april buigt de gemeen-
teraad zich over het miljoenenplan. 
Mits zij hun goedkeuring verlenen, 
kan er gestart worden met de voorbe-
reiding en daadwerkelijke uitvoering 

van de plannen. Dit zal naar verwach-
ting rond de zomer het geval zijn. 
De verbouwing van de basisschool 
moet met name het binnenklimaat 
verbeteren. Op dit moment is dat onvol-
doende voor de geldende eisen. Bij de 
verbouwing zal daarnaast veel aan-
dacht zijn voor duurzaamheidsmaatre-
gelen. Tijdens de verbouwing kan het 
grootste deel van de leerlingen gewoon 
onderwijs blijven volgen aan de basis-
school. Een klein deel zal echter uit 
moeten wijken naar dislocatie ‘t Depje, 
ook gelegen aan de Doolgaardstraat.

Van deze tijd
Buiten het voldoen aan de huidige 

eisen, hebben de school en kinder-
opvang aanvullende wensen om het 
gebouw meer van deze tijd te maken. 
Daarmee zou het beter aansluiten op 
het onderwijsconcept van Dynamiek. 
“De doolgaard biedt eigentijds 
Daltononderwijs. Daar staat zelfstan-
digheid van het kind én samenwer-
king centraal, maar dit vraagt ook een 
passende huisvesting die dit gedachte-
goed faciliteert. Door deze verbouwing 
kunnen we met Kinderopvang ‘t Nest 
samenwerking aan de kindontwikeling 
volgens onze gezamenlijke pedagogi-
sche en didactische visie”, laat Dorien 
Sommers, bestuurder Dynamiek, in een 
reactie weten.

Woningbouw
Het plan dat nu op tafel ligt en 5,2 mil-
joen euro gaat kosten, kwam na onder-
zoek als beste uit de bus. Er werd ook 
gekeken naar de mogelijkheid om een 
nieuwe school op of nabij de huidige 
locatie te bouwen. Dit alternatief bleek 
echter al gauw te duur en paste niet in 
de ambitie van de gemeente om duur-

zaam met grondstoffen om te gaan 
en hergebruik van, in dit geval een 
bestaand schoolgebouw, te stimuleren. 
Na afronding van alle werkzaamhe-
den is de locatie van ‘t Depje overbo-
dig. Hier wordt in een later stadium 
woningbouw gerealiseerd.

Op de bres
Internationale Vrouwendag, steevast ‘gevierd’ op woensdag 8 maart, staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van onderlinge solidariteit bij vrouwen overal ter wereld. 
Ook in Horst aan de Maas werd er dit jaar zichtbaar stilgestaan bij de rol van vrouwen in onze samenleving. Irene Janssen en Karien Cloostermans togen dinsdag 7 maart naar de 
markt, om het gevoel onder Horster vrouwen te peilen. Lees verder op pagina 03
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HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van 
Kempen Media b.v. en verschijnt 
elke donderdag in de gemeente 
Horst aan de Maas.. 

Oplage 19.800 exemplaren

www.hallohorstaandemaas.nl

Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres 
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en 
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk) 
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van  rechten 
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte 
naamsvermelding van de foto graaf of auteur dient bij 
aan levering expliciet te worden  gemeld. Bij verzuim 
komen kosten voor  rekening van de aanbieder.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de 
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de 
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor 
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het 
databankrecht.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de 
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig-
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Colofon

Vastenactie in het teken van wederopbouw in Irak

‘Het omkijken naar onze naasten gaat verder dan geloof’
Zoals gebruikelijk wordt er in de kerken weer een start gemaakt met de 
vastenactie. Veel parochies sluiten zich aan bij de landelijke actie waar-
bij geld wordt ingezameld voor een goed doel. De Lambertusparochie in 
Horst en Hubertusparochie in Hegelsom wijken hier dit jaar echter van 
af. Dit jaar zamelen zij geld in voor de parochie Bakhdida in Irak. Nu de 
stad bevrijd is van ISIS, ligt de focus op de wederopbouw van de samen-
leving. Om een stap in de juiste richting te maken, wil priester George 
Jahola een naaiatelier oprichten voor moeders, zodat jonge gezinnen de 
mogelijkheid hebben geld te verdienen. De opbrengst van de vastenactie 
in Horst en Hegelsom gaat naar dit goede doel.

De keuze om de jaarlijkse vastenactie 
in het teken te laten staan van de ‘litur-
gische werkplaats’, zoals het Iraakse 
project heet, heeft alles te maken met 
mevrouw Shata Jahola. Zij vluchtte in 
2003 met haar gezin vanuit Irak naar 
Nederland, waar ze een thuis vond 
in Horst en met open armen ontvan-
gen werd bij de parochie. “Mijn broer 
George Jahola besloot destijds in Irak 
te blijven en is daar priester”, vertelt 
Shata. “Ondanks dat de situatie daar op 
dit moment stabiel is, kan er natuur-
lijk elk moment iets gebeuren. Mensen 
zijn onzeker en de kerk heeft de zware 
taak om de mensen het vertrouwen te 
geven dat er mogelijkheden zijn om 
daar het leven weer op te bouwen. De 
inwoners hebben veel ellende mee-
gemaakt, dus het is erg belangrijk om 
ze hoop te bieden. Als priester zijnde 
wil je optimisme uitstralen en daarom 
besloot mijn broer een project op te 
zetten dat hierop gericht is.”

Af en toe komt priester George Jahola 
naar Nederland en verblijft dan hier bij 
zijn zus. Bij zijn laatste bezoek ver-
telde hij over het nieuwe project in zijn 
parochie en wist hij ook deken Wilson 
Varela enthousiast te maken. “Als kerk 
hebben we een missie om onze naas-
ten te helpen”, vertelt deken Wilson 
Varela. “Dit doen we het hele jaar door 
en dit gaat verder dan alleen het eigen 
geloof. We ondersteunen bijvoorbeeld 
de lokale voedselbank of zamelen 
kleding in voor noodgebieden. In de 
vastentijd schenken we hier extra aan-
dacht aan en lichten we een aantal pro-
jecten uit.” Toen deken Varela Shata’s 
verhaal hoorde, leek het hem een mooi 
idee om de vastenactie een keer te 
besteden aan het project bij de paro-
chie van haar broer. “Toen ik hem later 
in het echt ontmoette en zijn verhaal 
hoorde, was dat een bevestiging. Wat 
ze daar aan het doen zijn om het land 
en de stad weer op te bouwen en hoe 
hij zich inzet, dat is erg dapper”, geeft 
deken Varela aan. “Hij is daar gebleven. 
Niet omdat het voor hem niet gevaar-
lijk is, maar om anderen daar te helpen 
en de mensen moed en hoop te geven. 
Dat inspireerde mij.”

Liturgische Werkplaats
Het project in Irak is namelijk 
opgezet om een   groep moeders te 
ondersteunen die werken om de 

kost te verdienen met de vaardig-
heden die ze hebben. De huidige 
samenleving in Bakhdida heeft te 
kampen met economische pro-
blemen als gevolg van de werk-
loosheid die in heel Irak bestaat 
en in Bakhdida in het bijzonder. 
Moeders proberen samen met het 
gezinshoofd het gezinsinkomen 
te verhogen. Ze werken vanuit 
thuis met hun vaardigheden zoals 
naaien en borduurwerk. “Om de 
kwaliteit van hun productie te 
verbeteren, is mijn broer van plan 
een centrum op te richten dat 
gespecialiseerd is in de kerkelijke 
borduurwerk, wat het land niet 
heeft”, legt Shata uit. “In dit cen-

trum, de Liturgische Werkplaats, 
wordt alles gemaakt wat de kerk 
nodig heeft voor liturgische kerk-
diensten en gebeden. Er is alleen 
geen geschikt gebouw in de kerk, 
dus hij moet een zaal huren.” De 
werkplaats kan worden uitgebreid 
om in de behoeften van de lokale 
markt te voorzien, zoals kleding 
maken of andere spullen en deze 
op de lokale markt en in de hele 
regio verkopen. “Zo kunnen men-
sen geholpen worden aan werk en 
leren ze speciale vaardigheden”, 
voegt deken Varela hieraan toe. 
“Het is belangrijk mensen de hoop 
te geven dat ze daar kunnen blij-
ven. Deze kleine oases van hoop 

kunnen mensen moed te geven 
en ze doen realiseren dat het de 
moeite waard is om te blijven en 
een toekomst op te bouwen.”

Doneren
De komende periode wordt er geld 
ingezameld in de kerken om het 
project te kunnen ondersteunen. 
“Daarnaast is alle verdere hulp wel-
kom, zodat we samen een steen-
tje bij kunnen dragen”, geeft deken 
Varela aan. Doneren kan via
parochiefederatie-horst-sevenum.nl 

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Zo kies je de juiste potgrond! 
Wist je dat er speciale soorten potgrond zĳ n voor bĳ voorbeeld je bloempo
 en, moestuin of bloembakken? De samenstelling van die grond 
zorgt ervoor dat je planten alles krĳ gen wat ze nodig hebben. 

Binnenkort wordt het mooi weer en 
dan gaan we de bloembakken en 
potten weer vullen met potgrond. 
Kies de juiste potgrond voor het beste 
resultaat, Welkoop helpt je  kiezen 
uit vele soorten potgrond voor het 
beste resultaat. ‘De potgrond voor 
éénjarige bloeiers universeel’ is een 
logische keuze die je overal voor 

kunt gebruiken, deze potgrond heeft 
twee maanden voeding. Daarna zul 
je zelf moeten bijmesten om de 
planten goed door te laten groeien. 
‘De potgrond éénjarige bloeiers in 
pot’ is de beste keuze, hierin zit voor 
zes maanden voeding. We hebben 
ook kokospotgrond met zes maanden 
voeding, deze droogt niet meer in 
en houdt dus veel beter water vast, 
ideaal voor de warme zomers die we 
tegenwoordig kennen. Verder zijn er 
ook heel veel soorten aanplantgrond, 
moestuingrond en andere soorten 
tuingrond. 

Bij het kiezen van de juiste potgrond 
let je natuurlijk op de keurmerken. 
De belangrijkste is het RHP-keurmerk, 
deze geeft aan dat er geen onkruid 
en schadelijke stoffen in de grond 
zitten. Het Bio-keurmerk wil zeggen 
dat de potgrond biologische meststof 
bevat. Deze keurmerken zijn erkend 
door de overheid. Bij het kiezen van 

de juiste potgrond bedenk je eerst 
wat je ermee gaat doen. Ga je een 
moestuinbak maken, heb je andere 
grond nodig dan voor bloembakken 
en als je de tuin gaat ophogen of 
bemesten, heb je weer andere nodig.
Bij het planten van tuinplanten 
gebruik je aanplantgrond, deze 
hebben we voor PH-neutrale en  
zuurminnende planten. Kortom, wij 
helpen je graag aan de juiste grond. 

Hoe gebruik je potgrond? Wanneer je 
planten in een pot wil zetten zorg je 
eerst dat de kluiten van de planten 
vol water kunnen zuigen door ze 
even in een bakje water te zetten. 
De buitenpotten, met onderin een 
gat, vul je voor ongeveer 25 procent 
met hydrokorrels. Deze zorgen voor 
een goede afwatering. Dan vul je 
de pot met de gekozen potgrond 
en hierin plant je de inmiddels met 
water volgezogen bloemen/planten. 
Aanvullen met potgrond en licht 

aandrukken en je bent klaar.  
Zorg ervoor dat de planten 
ongeveer even diep staan als in het 
oorspronkelijk gekweekte potje.  

Wil je meer informatie?
Bij Welkoop Sevenum geven we je 
graag een persoonlijk advies.

Door: Patrick Vervoort,
Welkoop Sevenum

Oh, zit dat zo!

Welkoop Sevenum,
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22   www.welkoop.nl
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Op de bres voor Internationale Vrouwendag

FNV trekt aan de bel 
Veel onrust onder werknemers en hun 
begeleiders bij NLW
FNV maakt zich grote zorgen over de toekomst van NLW en alle mensen die bij NLW werkzaam zijn. Volgens 
de vakbond zijn de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt de dupe van het beleid dat de 
gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray voeren. De vrees bestaat dat de burgers mogelijkhe-
den tot ontwikkeling en participatie ontnomen wordt.

Eind 2020 presenteerde sociale werk-
voorziening NLW Groep samen met 
de drie aandeelhoudende gemeen-
ten Venray, Horst aan de Maas en 
Peel en Maas, de nieuwe strategische 
koers voor de aankomende jaren. 
Amper twee jaar later bleek dat plan 
alweer de prullenbak in te kunnen: 
de prognoses van toen bleken in de 
praktijk veel te optimistisch. Er werd 
gerekend met te rooskleurige cijfers. 
De drie gemeenten zouden jaarlijks 
95 nieuwe werknemers doorverwij-

zen naar de NLW Groep, zo was de 
voorspelling. In de praktijk bleek dat 
slechts de helft te zijn. Dat een koers-
wijziging broodnodig is, werd daarom 
eerder al besloten.
Volgens FNV heerst er nu veel onrust 
binnen de NLW-groep onder werkne-
mers en hun begeleiders. Zij vrezen 
voor hun werk en zien onvoldoende 
maatschappelijke participatie. In een 
brief geeft de vakbond aan dat het 
tijd is voor overleg over de moge-
lijkheden om de continuïteit van de 

voorziening te waarborgen. Alles in 
het belang van de werknemers. 
De FNV roept de politieke partijen en 
de drie gemeentes op om te gaan 
staan voor het belang van de burgers, 
door een fatsoenlijke en volwaar-
dige sociale werkvoorziening aan te 
bieden. “We hopen op korte termijn 
door de verantwoordelijke wethou-
ders te worden opgeroepen om de 
beloofde dialoog aan te gaan”, aldus 
Ed Stevens, namens de vakbond.

Bedrijf KDV de Mukkenhorst 
Eigenaar Paul en Monique Litjens 
Adres Wevertweg 8 
Plaats Horst 
Telefoon 06 38 96 44 51 
E-mail mukkenhorst@demukkenstal.nl 
Website www.demukkenstal.nl 
Sector Kinderopvang 
Start 03-04-2023 

Activiteiten 
De Mukkenhorst is een kinderop-
vang in het buitengebied van Horst 
aan de Maas, in het groen zo ver je 
kunt kijken. De opvang is geopend 
van 07.30 tot 18.30 uur met de 
mogelijkheid vanaf 07.00 uur te 
brengen. Er is alleen hele dagen 
opvang om zo de rust op de groe-
pen voor de kinderen en medewer-
kers te borgen. 51 weken in het jaar 
is de opvang open, tussen kerst en 
nieuwjaar sluiten de deuren. 

Doelgroep 
De Mukkenhorst biedt opvang aan 
in totaal 32 kinderen, verdeeld over 
twee groepen; een baby- en een 
peutergroep. Bij de start zijn er 
veel baby’s, dus wordt er gestart 
met twee groepen van 0 tot 4 jaar. 

Onderscheidend vermogen 
De locatie is groen, je kijkt ver van 
je af en ziet verderop de koeien-
boer, de bomenkweker, de akker-
bouwer en vooral veel bomen, 

planten en gras! De buitenruimte is 
heel ruim met een grote zandbak, 
heuvels om te klauteren en paden 
om te crossen. Er is een dieren-
verblijf met loopeenden, kippen 
en konijnen en een moestuintje. 
Heel belangrijk is de visie waarin er 
elke dag naar buiten gegaan wordt, 
kinderen vies mogen worden en de 
mogelijkheid hebben om zich vrij 
te kunnen ontwikkelen. Niet alleen 
buiten is er veel ruimte, ook bin-
nen is er meer ruimte dan vereist. 
Belangrijk in de visie is dat kinde-
ren letterlijk én figuurlijk de ruimte 
krijgen om zich te ontwikkelen. 

Een officiële open dag laat nog 
even op zich wachten, maar wie 

graag toch even komt kijken: 
de deuren zijn op 18 maart van 

10.30 tot 14.30 uur voor vrienden, 
bekenden, opa’s en oma’s en 

iedereen die benieuwd is naar 
de Mukkenhorst, geopend. 

Wees welkom!

KDV de Mukkenhorst

Starter in de regio

De actie van de twee dames, die tij-
dens de weekmarkt in het centrum 
van Horst op een zeepkist klommen 
en in gesprek gingen met streekgeno-
ten, komt voort uit een stukje onvrede. 
“Hoeveel vrouwen zitten er in het 
College van B&W in deze gemeente? 
Precies, dat zijn er nul”, geeft Irene 
zelf het antwoord op haar vraag. Ze wil 
er maar mee benadrukken dat veel 
besluiten in Horst worden genomen 
zonder inmenging van een vrouw. 
“Als je erover nadenkt, is dat best 
vreemd. De plannen worden verwoord 
én uitgevoerd door mannen, zonder 
dat de mening van een vrouw aan bod 
komt bij de besluitvorming. Die ver-
houding zou gelijk moeten zijn.”

Ondersneeuwen
Irene wil met het voorbeeld aange-
ven dat meningen van vrouwen nog 
te vaak ondersneeuwen. “Karien en 
ik hebben de afgelopen tijd heel veel 

vrouwen in Horst aan de Maas gespro-
ken over dit onderwerp. Wat opvalt 
is dat ze allemaal een goed onder-
bouwde mening hebben, maar dat 
deze maar weinig wordt gehoord. 
Daar zit het grootste pijnpunt. Vrouwen 
willen simpelweg dat er geluisterd 
wordt naar wat zij te zeggen hebben”, 
legt Irene uit. Ook zij vindt dat sekse er 
eigenlijk helemaal niet toe doet, maar 
ze heeft praktijkvoorbeelden genoeg 
waaruit anders blijkt. “Een vrouw doet 
een voorstel tijdens een werkoverleg, 
maar al gauw valt het gesprek daarna 
dood. Enige tijd later doet een man 
exact hetzelfde voorstel, en pakt alle 
‘credits’. Dat soort verhalen horen we 
heel veel terug.”

Andere sekse
Vrouwen kijken vaak met een andere 
blik naar een probleem of dilemma, 
waardoor de mening van de andere 
sekse altijd gehoord zou moeten wor-

den, legt Irene uit. “Eigenlijk doet het 
er niet toe, maar vrouwen hebben nu 
eenmaal andere ervaringen dan man-
nen. Daarmee is de sekse een factor 
van hun persoonlijkheid en daarmee 
ook van de manier waarop vrouwen 
naar de wereld kijken. Daar mag in 
de toekomst best wat vaker reke-
ning mee gehouden worden.” Aan de 
hand van gesprekken werd Irene 
en Karien al gauw duidelijk dat dit 
probleem ook in Horst en omgeving 
leeft. Maar door er enkel over te pra-
ten, wordt er nog geen verandering 
in werking gezet. “We hebben ons 
de vraag gesteld hoe we als vrou-
wen, ook onder elkaar, meer van ons 
kunnen laten horen en elkaar kun-
nen ondersteunen. Niet alleen erover 
zeiken, maar er ook actief iets aan 
doen.”

Krachtvrouw
Met die motivatie in het achterhoofd 

togen Irene en Karien dinsdag 7 
maart naar de Horster weekmarkt, 
om het gevoel bij andere vrouwen 
te peilen. “We hebben vrouwen, 
die zich ook meer willen uitspreken 
in hun werk- en privéleven, uitge-
nodigd voor een bijeenkomst in de 
bibliotheek van Horst, op donder-
dagavond 30 maart. Daar gaan we 
concreet mee aan de slag tijdens 
een workshop ‘Krachtvrouw spreek 
je uit’. Verder kijken we hoe we in 
de toekomst meer van ons kunnen 
laten horen als vrouwen in Horst 
aan de Maas.” Tijdens deze avond 
in ’t Gasthoês gaan Irene en Karien 
samen met andere vrouwen opzoek 
naar manieren om elkaar te ver-

sterken en verstevigen. De avond is 
openbaar, maar vooraf aanmelden 
is wenselijk. Dit kan door Irene een 
berichtje te sturen (06 21 59 83 15). 
“Er staan nog heel veel uitdagingen 
voor de deur de komende jaren. Ook 
in Horst aan de Maas”, besluit Irene. 

Vrouwen hebben 
nu eenmaal andere 
ervaringen dan mannen

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Leerlingen planten bomen in Meerlo
In Meerlo brachten leerlingen van groep 7 van basisschool Megelsheim de ochtend van vrijdag 3 maart in 
de buitenlucht door, in plaats van in het klaslokaal. In het kader van het 1 miljoen bomenplan werden aan 
De Fazant elf fruitbomen geplant. In de loop van het voorjaar worden er op het perceel nog meer struiken 
geplant. Deze dragen bij aan de biodiversiteit. Het provinciale 1 miljoenbomenplan werd in 2020 vastge-
steld. Doel is om in acht jaar tijd 1 miljoen bomen te planten in Limburg.
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Wel of niet stemmen?

Inwoners van Horst aan de Maas spreken zich uit
Aankomende woensdag 15 maart mogen alle Nederlandse stemgerechtigden weer naar de stembus. Het rode potlood mag deze keer ter hand worden genomen om een stem uit te 
brengen tijdens zowel de Provinciale Statenverkiezingen als de waterschapsverkiezingen. Ook de inwoners van gemeente Horst aan de Maas mogen woensdag hun stem laten horen. 
Wij spraken vijf inwoners van gemeente Horst aan de Maas die hun intenties met ons deelden.

Marij Beelen
“Ik ga zeker stemmen”, vertelt Marij vastbesloten. “Als je het 
achteraf ergens niet mee eens bent, terwijl je niet gestemd 
hebt, mag je ook niet klagen”, voegt ze daar nog aan toe. 
Voor haar is het ook al duidelijk op welke partij ze gaat stem-
men. “Ik kijk af en toe debatten op televisie en laat me ook 
informeren door een stemwijzer online”, vertelt ze over 
haar voorbereiding. Daarnaast heeft Marij ook bepaalde 
thema’s die ze erg belangrijk vindt. “Ik schrik elke keer weer 
van hoeveel afval op straat ligt. Wanneer ik een wandeling 
maak, probeer ik zoveel mogelijk op te ruimen. Een schonere 
omgeving is voor mij dan ook een essentieel onderwerp bij 
mijn keuze voor een partij.” Naast de partij weet Marij ook al 
op wie ze gaat stemmen. “Op welke partij ik ga stemmen is 
voor mij duidelijk, maar als ik dan een keuze uit alle kandi-
daten moet maken, kies ik graag voor een vrouw.”

Frans Verheijen
“Ik ben gewend te stemmen”, begint Frans over zijn keuze 
om wel of niet te stemmen. “Ik woon al mijn hele leven 
in Horst en heb ook altijd gestemd. Dat ga ik nu gewoon 
weer doen”, legt hij uit. Frans vindt de verkiezingen dan 
ook belangrijk. “Het is belangrijk om je stem te laten horen 
en je mening te geven.” Over de keuze op welke partij hij 
gaat stemmen, hoeft Frans ook niet lang na te denken. 
“Ik heb altijd op dezelfde partij gestemd en dat ga ik nu 
weer doen.” Een stemwijzer of debatten op televisie zijn 
dan ook niet aan Frans besteed.

Yvonne Nagelkerke
“Ik ga wel stemmen”, is Yvonne duidelijk over haar 
kiesrecht. “De laatste tijd lees ik steeds meer in de 
krant over de verkiezingen en dat helpt mij mijn keuze 
te maken”, vertelt ze vervolgens over haar voorberei-
ding. Yvonne heeft ook haar prioriteiten al op een rijtje 
staan. “Voor mij is één van de belangrijkste thema’s 
wonen, en dan met name voor de ouderen. Er zijn op 
dit moment te weinig opties voor deze groep.” Verder is 
Yvonne van plan om echt lokaal te stemmen. “Het is 
absoluut niet zo dat ik provinciaal hetzelfde stem als 
landelijk. Ik kijk echt naar wat de partijen op lokaal 
gebied te bieden hebben en op basis daarvan maak ik 
mijn keuze.” 

Kristel Stevens
“Ik ga wel stemmen”, is de eerste reactie van Kristel. 
“Ik heb altijd al gestemd en vind het ook belangrijk 
om te doen. Als je niet stemt, heb je daarna ook geen 
recht om te klagen als het niet goed gaat volgens jou”, 
is Kristel duidelijk. Hoewel ze dus zeker gaat stemmen, 
is het voor haar nog niet duidelijk op welke partij haar 
keuze gaat vallen. “Ik vul van tevoren een stemwijzer 
in en laat me op basis daarvan adviseren.” Echter is het 
niet zo dat Kristel klakkeloos de uitslag van de stem-
wijzer overneemt. “Ik verdiep me altijd nog even in de 
partijen die hoog scoren op basis van antwoorden.” 
Ook voor de waterschapsverkiezingen gaat Kristel haar 
stem uitbrengen, al moet ze daar ook nog meer infor-
matie over vergaren.

Karin Reijntjes
“Ik lees altijd de stukken in de HALLO om mij voor te berei-
den op de keuze in het stemhokje”, vertelt Karin. Ze gaat 
dan ook zeker stemmen tijdens de verkiezingen. Echter is 
ze dus nog niet helemaal zeker over haar keuze. “Naast de 
krant, schakel ik ook altijd de hulp in van de stemwijzer 
om mij te laten adviseren. We maken die dan met het hele 
gezin en zo komen er aan de eettafel ook af en toe wat 
discussies op gang. Ik vind dat altijd wel leuk.” Daarnaast 
beseft Karin dat de waterschapsverkiezingen ook erg 
belangrijk zijn. “Wij wonen nogal dichtbij de Maas, dus het 
waterbeheer is voor mij een belangrijk onderwerp.” 

Horst

Horst

Horst

Broekhuizen

Lottum

WWW.TRAASNATURECARE.NL

BESCHERM  
DE VLEERMUIS
KOOP EEN  
VLEERMUISVERBLIJF!

Bekijk de webshop voor
vleermuiskasten en -stenen. 

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

T.k. gevraagd land en tuinbouw 
machines a.o ploeg frees spitmachine 
kipper mesttank bloter schudder 
maaier.tractor enz tel 06 19 07 69 59

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

Optidee: persoonlijk advies, demo of 
bestelling: www.optidee.nl/peggy-
wismans 06 48 55 07 30 fb: Opti-Duur

Te koop gevraagd: Ganzeneieren tel.: 
06 86 86 20 58

Hortensia’s (limelight, annabelle, 
boeren enz.) Rhodo, azalea, groenbl. 
heesters ook op stam, vlinderstruik, 
vaste pl., grassen, bodembedekkers. 
info: www.veld-tuinplanten.nl Open 
za. 9.30-16.30 uur, of vrij. na afspr: 
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg 
(naast 13a) Maasbree
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Waarom stemmen voor het waterschap?
Op woensdag 15 maart mogen alle stemgerechtigde Nederlanders 
weer de stemhokjes in. Allereerst mag er een stem uitgebracht wor-
den voor de Provinciale Staten, maar daarnaast is er ook de mogelijk-
heid om te stemmen voor het waterschap. Bij de vorige 
waterschapsverkiezingen vond zo’n 50 procent van de stemgerechtig-
den in Nederland de weg naar het stemhokje. De andere 50 procent 
besloot géén stem uit te brengen voor het waterschap. Bij veel mensen 
leeft toch nog onduidelijkheid en weinig urgentie over het belang van 
het waterschap. Wat doet het nu eigenlijk en waar kunnen we precies 
voor stemmen 15 maart? Patrick van der Broeck, dijkgraaf van het 
waterschap Limburg en woonachtig in Oirlo, geeft tekst en uitleg.

Een waterschap kunnen we in 
principe schalen tussen andere 
overheidsorganisaties zoals de 
Rijksoverheid, de provincies en 
de gemeenten. In 1950 waren er 
maar liefst 2.600 waterschappen 
in Nederland. Tegenwoordig zijn 
een hoop van deze waterschappen 
samengevoegd en telt Nederland er 
nog 21. Het gebied dat behoort tot 
één waterschap wordt mede bepaald 
door de provinciegrenzen, maar 
vooral door hoe de stroomgebieden 
van rivieren en afwateringsgrenzen 
lopen. Wanneer we kijken naar onze 
eigen regio, valt het waterschap 
Limburg precies samen met de pro-
vinciegrenzen.

Drie wettelijke opgaves
Nu we weten wat een waterschap is, 
wordt het interessant om te kijken 
wat een waterschap nu precies doet. 
“Elk waterschap in Nederland heeft 
drie wettelijke opgaves”, legt Patrick 
uit. “Allereerst het zuiveren van het 
rioolwater. Het waterschap bepaalt 
welke acties we hiervoor moeten 
uitvoeren.” De tweede opgave is 
het inspelen op klimaatsverande-
ring. “Een voorbeeld hiervan is hoe 
om te gaan met extreme droogte. 
Het waterschap beslist dan waar 
de prioriteiten komen te liggen.” 
Tenslotte is de derde belangrijke taak 
van het waterschap de bescherming 
tegen hoogwater. “In 2021 hebben 
we grote overstromingen gehad in 
Limburg. Dit zorgde bij mij voor een 
dubbel gevoel. Aan de ene kant heb-
ben we er met het waterschap voor 
gezorgd dat het op heel veel plekken 
in Limburg goed is gegaan, dankzij 
bijvoorbeeld de investeringen in dij-

ken van de afgelopen 25 tot 30 jaar. 
Maar aan de andere kant zie je dat 
het in bijvoorbeeld Valkenburg hele-
maal is misgegaan. De ellende die 
we daar gezien hebben, willen we 
niet nog een keer. Gelukkig heeft dit 
er wel voor gezorgd dat het belang 
van het waterschap bij veel mensen 
duidelijk is geworden”, vertelt Patrick 
over de overstromingen in Limburg.

Wat valt er te kiezen?
Nu zult u misschien denken: ‘Het zui-
veren van water en hoogwater regu-
leren, dat wil natuurlijk iedereen’. 
Toch valt er 15 maart daadwerkelijk 
wat te kiezen. “Als we kijken naar het 
zuiveren van water, dan zijn er nog 
altijd veel keuzes te maken. Zuiveren 
we enkel op basis van het wette-
lijke minimum of leggen we de lat 
zelf als waterschap hoger. Of inves-
teren we minder in het zuiveren van 
water, maar meer in preventieve 
maatregelen, zodat er bijvoorbeeld 
minder medicijnresten in ons riool-
water terechtkomen”, legt Patrick uit. 
Dat iedereen in Nederland schoon 
drinkwater wil hebben is logisch, 
maar dat bereiken kan op verschil-
lende manieren. Ook als we kijken 
naar de hoogwater regulering zijn er 
keuzes die gemaakt moeten worden. 
“We kunnen enerzijds dijken verho-
gen om het water in toom te houden, 
maar we kunnen ook investeren in 
meer ruimte voor de rivier.” Wederom 
zijn er meerdere manieren om een 
doel te bereiken. En buiten de keuzes 
die binnen de verschillende gebieden 
gemaakt moeten worden, is er ook 
nog de vraag, naar welk van deze 
thema’s moeten het meeste geld? 
“Ook daar kan over gediscussieerd 

worden. Is het zuiveren van water 
belangrijker, of juist het in toom hou-
den van rivieren. Of moeten we ons 
het meest focussen op de klimaatver-
andering? Dit zijn de vragen waarover 
je aanstaande woensdag kunt stem-
men.”

Op wie stemmen we?
Het belang van het waterschap en 
de keuzes die daar gemaakt moe-
ten worden zijn nu duidelijk. Maar de 
vraag blijft, op wie stemmen we 
eigenlijk? Een waterschap wordt 
bestuurd door een algemeen bestuur 
en een dagelijks bestuur. Het alge-
meen bestuur, van 30 leden, wordt 
iedere vier jaar gekozen door het 
volk. Deze bewindspersonen zijn dus 
de personen waar wij aankomende 
woensdag op kunnen stemmen. Hun 
taak is het vaststellen van het beleid 
en het controleren van het dagelijks 
bestuur. Daarnaast benoemen ze ook 
dit dagelijks bestuur. Onder leiding 
van de dijkgraaf is dit bestuur ver-
antwoordelijk voor de voorbereiding 
en de uitvoering van het beleid van 
het waterschap. “De dijkgraaf is in dit 
midden te vergelijken met een bur-
gemeester bij een gemeente”, vertelt 
Patrick. Hij werd in 2017 benoemd 
voor een periode van zes jaar en gaat 
dit jaar zijn tweede termijn in als dijk-
graaf van waterschap Limburg.

Sceptici
Wanneer we het over de water-
schapsverkiezingen hebben, hoor 
je vaak geluiden als ‘waarom moet 
het volk hier individueel voor stem-
men, we hebben toch ook geen 
aparte verkiezingen voor zorg of 
onderwijs?’. Toch wil Patrick dit niet 
met elkaar vergelijken. “Ik ben juist 
ontzettend blij dat we hier aparte 
verkiezingen voor hebben. Water is 
in Nederland van wezenlijk belang, 
we werken letterlijk bij mensen in 
de tuin. Niets komt zo dichtbij alle 
Nederlanders als het water. Het zou 
geen goede zaak zijn als we bij de 
ophoging van dijken of het zuiveren 
van rioolwater moeten concurreren 
met bijvoorbeeld het aanleggen van 
een weg. Daarvoor is de urgentie 
te groot.” De waterschappen halen 
dan ook hun eigen belastingen op, 
waardoor ze volledig onafhanke-
lijk kunnen opereren. “98 procent 
van ons budget halen we zelf op, 
de andere 2 procent bestaat uit 
een provinciale subsidie.” De treu-
rige gebeurtenissen in 2021 in 
Valkenburg hebben er in ieder geval 
wel voor gezorgd dat alle neuzen 
dezelfde kant op staan. “Vóór 2021 
had je nog wel eens sceptici die 
zeiden ‘zijn herstelbetalingen niet 
goedkoper dan elke keer maar weer 
dijken verhogen?’. Gelukkig hoor je 

deze geluiden nu niet meer”, vertelt 
Patrick.

Oproep
We weten nu op wie we woensdag 
kunnen stemmen, wat hun taken in 
het algemeen bestuur zijn en hoe 
groot het belang van een water-
schap is. De volgende zet is aan 
de burger. “Ik zou iedereen willen 
oproepen om naar de stembus te 
gaan en hun stem uit te brengen 
voor het waterschap. Waterbeheer 
is ontzettend belangrijk. Zeker ook 
hier in Limburg, zoals we in 2021 
hebben kunnen zien. De meest 
kwetsbare gebieden voor over-
stromingen zijn niet aan de kust, 
maar langs de rivieren. Ook hier in 
Horst aan de Maas”, maakt Patrick 
nog een keer het belang duidelijk. 
“En mocht je nu geen idee hebben 
op wie je moet stemmen, ook voor 
de waterschapsverkiezingen zijn 
stemwijzers. Zo kunt u op bijvoor-
beeld www.mijnstem.nl inzicht krij-
gen bij welke partij uw standpunten 
aansluiten. Ik zou dus zeggen: zoek 
allemaal dat stemhokje op en breng 
je stem uit op woensdag 15 maart. 
En als je er dan toch bent, stem dan 
ook maar voor de provinciale sta-
ten, in plaats van andersom.”

Tekst: Casper Keijsers

Dorpsraad Griendtsveen niet 
eens met locatie zendmast 
ProRail
De dorpsraad van Griendtsveen is niet blij met de plannen voor het 
plaatsen van een zendmast van 40 meter hoogte aan de 
Grauwveenweg. De raad wil in gesprek met ProRail en de gemeente, 
omdat zij de mast niet vindt passen in een beschermd dorpsgezicht. 
Ook zijn er zorgen over de straling afkomstig van de mast.

Met de mast wil ProRail haar eigen 
netwerk versterken en het moni-
toren van het spoornetwerk en 
het aansturen van vertrekborden 
op de perrons verbeteren. Omdat 
de dorpsraad het niet eens is met 
de locatie, zijn er vanuit de dorps-
raad en omwonenden alternatieve 
locaties aangegeven die wat verder 
van het dorp liggen. “Deze hebben 
echter niet de voorkeur van ProRail”, 
geeft de dorpsraad aan. “Gelukkig 
heeft niet alleen ProRail hierin het 

laatste woord, ook de gemeente 
moet haar goedkeuring verlenen. 
Als omwonenden willen wij zowel 
aan ProRail als de gemeente een 
goed alternatief aandragen.”
De dorpsraad en de omwonenden 
zijn namelijk wel voorstander van 
een goede netwerkverbinding. 
“Iedereen heeft hier recht op, maar 
dit kan ook verwezenlijkt worden 
door de mast te plaatsen op een 
minder ingrijpende locatie”, aldus 
de raad.
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‘Het organiseren van een evenement geeft enorm 
veel motivatie’
Dat er onvoldoende wordt georganiseerd voor jongeren in Horst aan de Maas, stak Giel van Megen (23) al een 
tijdje. Hij besloot daarom zelf maar het heft in handen te nemen en organiseert onder de vlag van zijn onlangs 
opgerichte evenementenbureau op zaterdag 18 maart ‘Wanderlust’ bij OJC Niks. Het is inmiddels stijf uitver-
kocht. Giel spoort leeftijdsgenoten aan om zelf ook evenementen te organiseren.

Als dj GYLYSTYC stond Giel eind 
december zelf achter de draaitafels 
tijdens ‘Winterbende’. Een evenement 
dat werd georganiseerd op initiatief 
van enkele scholieren, die hetzelfde 
doel voor ogen hadden als Giel: meer 
leven in de Horster brouwerij brengen 
voor jongeren. “Er is gewoon weinig 
voor jeugd te doen in Horst. Dat is 
geen geheim, denk ik. Dat vormt voor 
mij ook een belangrijke reden om 
de eerste editie van Wanderlust in 
mijn eigen woonplaats te organise-
ren. Tijdens Winterbende zag ik dat 
er voldoende vraag is onder jonge-
ren. Aan aanbod ontbreekt het nog te 
vaak.”

Vraag en aanbod
Dat er inderdaad vraag is naar evene-
menten die zich specifiek op jongeren 
richten in deze regio, blijkt eveneens 
uit de stormloop die volgde na de 
eerste aankondiging van Wanderlust 
op social media. “Daar stond ik ver-
steld van”, vertelt Giel. “Wanderlust 
richt zich op een specifiek genre: de 
hardere kant van techno. Toch waren 

er na een week al meer dan honderd 
kaarten verkocht. Na een maand was 
alles weg.” De editie in Horst moet 
de eerste worden van een hele reeks. 
Giel bouwt met Wanderlust aan een 
merk, legt hij uit. “Omdat ik dit eve-
nement vaker wil organiseren, heb ik 
een eigen evenementenbureau opge-
richt, ook met de naam Wanderlust. 
Tijdens deze evenementen wil ik de 
bezoekers een ervaring voorschote-
len. De ‘wow-factor’ is enorm belang-
rijk. Verwacht het onverwachte en 
laat je verrassen. Dat zorgt ervoor dat 
bezoekers na afloop denken ‘dat wil 
ik binnenkort weer’. Een bezoek aan 
Wanderlust gaat echt om de complete 
ervaring.”

OJC Niks
“De uitstraling richting bezoekers 
moet goed zijn, dus daar probeer ik 
alles uit te halen. Bij techno-muziek 
past bovendien dat mensen even-
tjes uit hun dagelijkse routine stap-
pen en volledig zichzelf kunnen zijn. 
Niemand zal daarover oordelen. 
Dat past bij deze muziek.” Ook een 

‘industriële uitstraling’ hoort bij het 
genre. “Daarom is OJC Niks de per-
fecte locatie in Horst. De plekken waar 
Wanderlust wordt georganiseerd, 
moeten iets unieks hebben. Dat heeft 
Niks zonder twijfel.” Het is overi-
gens niet zo dat het evenement op 18 
maart een eenmalig gebeuren wordt 
op Horster grondgebied. “Richting de 
zomer volgt er een editie die groot-
ser wordt opgezet, ook in binnen deze 
gemeentegrenzen. Daar wil ik nu nog 
niet te veel over kwijt. Des te minder 
je vertelt, des te meer de bezoekers 
zich kunnen verwonderen. Dat past bij 
Wanderlust. Verrassen, verbazen en 
verwonderen.”

Niets te verliezen
Giel kwam er tijdens de organisatie 
van Wanderlust en het starten van zijn 
eigen evenementenbureau achter dat 
er in Horst best coöperatief meege-
dacht wordt, wanneer iemand iets van 
de grond probeert te krijgen. Hij hoopt 
dan ook dat andere jongeren soort-
gelijke initiatieven ontplooien. “Het is 
niet heel lastig om iets in Horst aan de 
Maas te organiseren. Het maakt ook 
helemaal niet uit in welke genre je 
dat doet. Er zijn ideeën genoeg, alleen 
ontbreekt het soms net aan het laatste 

stapje. Veel jongeren zijn daar terug-
houdend in, maar wat heb je te ver-
liezen?” Helemaal niets, zo ervoer Giel 
de laatste weken zelf. Sterker nog: er 
viel heel veel te winnen. “Ik merk nu 
tijdens de organisatie van Wanderlust 

dat je er ontzettend veel energie van 
krijgt. Het motiveert enorm. Al mijn 
leeftijdsgenoten praten over het feit 
dat er weinig te doen is in Horst, laten 
we dat samen proberen te verande-
ren.” 

Bepaal mee over het Horst aan de 
Maas van 2040 
Gemeente Horst aan de Maas vraagt inwoners om mee te denken over de toekomst van deze regio. Sinds 
woensdag 1 maart kunnen wensen, bevindingen en belangen in dat kader worden doorgegeven middels 
een online vragenlijst. Deze lijst vormt de start van een anderhalf jaar durend participatietraject, 
waarbij uiteindelijk tot een omgevingsvisie dient te worden gekomen. De gemeente streeft ernaar om in 
het laatste kwartaal van 2024 de omgevingsvisie vast te laten stellen door de gemeenteraad. 

Alle ontwikkelingen in de leefom-
geving worden in de op te stellen 
omgevingsvisie 2040 meegenomen. 
Het gaat daarbij om onderwerpen 
als gezondheid, wonen, mobili-
teit en natuur. Deze onderwerpen 
kunnen per gebied verschillen. De 
gemeente roept alle inwoners, van 
jong tot oud, op om voor 19 maart 
de vragenlijst op www.horstaan-
demaas2024.nl in te vullen. Op die 
manier kunnen inwoners zelf aange-
ven wat behouden moet blijven en 
wat verbeterd moet worden. 

Durf te dromen
In een eerder stadium hebben inwo-
ners en ondernemers reeds aange-
geven dat ze bij de toekomst van 
Horst aan de Maas vooral denken 
aan woningen, groen, veiligheid, 
leefbaarheid en duurzaamheid. “Een 
vitale samenleving waar we met 
elkaar leven, wonen en werken. In 
een gezonde en duurzame omge-
ving. Een hechte gemeenschap met 
vitale kernen en trotse inwoners in 
de groene ruimte. Dat smaakt naar 
meer”, gaat wethouder Thijs Kuipers 
een stapje verder. “Dus vragen 

we inwoners om te dromen over 
de toekomst. Hoe ziet jouw ide-
ale omgeving er in 2040 uit? Wat is 
daarvoor nodig? Belangrijke vragen, 
waarbij ik nadrukkelijk ook de jeugd 
wil oproepen om hun beeld aan ons 
mee te geven. Het gaat immers over 
jullie toekomst.”

Keuzestress
Kuipers benadrukt dat Horst aan 
de vooravond staat van bepaalde 
keuzes. “Hoewel alle fijne dingen 
naar méér smaken, zijn sommige 
toekomstdromen tegenstrijdig met 
elkaar. Daarom moeten er keuzes 
gemaakt gaan worden. De komende 
periode gaan we dan ook intensief 
het gesprek aan met de samenle-
ving, zodat we goed in beeld kun-
nen brengen waar de dilemma’s 
zitten wat ervoor nodig is om de 
juiste keuzes te maken.”

Vervolgtraject
De vragenlijst op www.horstaan-
demaas2024.nl vormt de start van 
een uitgebreid participatieproject, 
waarin dus een belangrijke rol is 
weggelegd voor inwoners van deze 

gemeente. De komende maanden 
worden maatschappelijke organisa-
ties en belangenbehartigers uit-
genodigd om via dialoogsessies of 
interviews in gesprek te gaan over 
thema’s zoals zorg, natuur en leef-
baarheid. Zo ontstaat inzicht in de 
vraagstukken die voor Horst aan de 
Maas in 2040 van belang zijn.
Vervolgens gaat de gemeente 
samen met inwoners en betrokke-
nen aan de slag om ideeën op te 
halen voor de eerder geformuleerde 
vraagstukken. Deze worden gebruikt 
om voor- en tegenargumenten op 
te halen, om zo met goed onder-
bouwde doelen en ambities voor 
2040 te komen. De hoofdlijnen voor 
de omgevingsvisie en de bijho-
rende dilemma’s worden eind 2023 
aan het college en de gemeen-
teraad voorgelegd. In 2024 wordt 
vervolgens een verdiepingsslag 
gemaakt met inwoners, onderne-
mers en maatschappelijke orga-
nisaties, waarmee de visie verder 
wordt uitgewerkt. Uiteindelijk 
wordt de omgevingsvsie eind 2024 
ter  vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

Betaald bezig blijven? Wat dacht je van een 
baan als chau� eur in de omgeving Horst?
Voor ons Tandtechnisch laboratorium in Horst zijn wij op zoek naar 
AOW-gerechtigde medewerkers die willen werken als chau� eur.

Als chau� eur van Gebitsprothese Horst is het de bedoeling dat je werk 
brengt en ophaalt bij de tandartsen waar wij mee samenwerken.

Wij bieden:
• Een mooi salaris passend bij jouw leeftijd
• Een bedrijfsauto

Jouw pro� el:
• Je bent minimaal 10 uur per week inzetbaar
• Je bent � exibel
• Je bent in het bezit is van een geldig rijbewijs B
• Je hebt een uitstekende rijvaardigheid
• Je bent woonachtig in de regio Horst
• Je kunt overweg met een smartphone en GPS

Lijkt dit je wel iets?
Neem dan contact met ons op via 077-3987801.

Crist Coppens

077 398 37 94 www.coppens.keurslager.nl 
Verstand van lekker eten!Verstand van lekker eten!

Alleen dinsdag 14 maart 2023

Gehakt half om half
kilo halve prijs
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Maak gebruik van je stemrecht
De Provinciale Staten- en de waterschapsverkiezingen zĳ n één van de minst populaire verkiezingen. 
Toch is het volgens burgemeester Ryan Palmen belangrĳ k dat de inwoners van Horst aan de Maas gaan 
stemmen. “In het verleden hebben mensen le  erlĳ k hun leven gegeven voor dit recht, dus maak er gebruik 
van. Het is belangrĳ k om mee te doen in de samenleving.” Daarnaast wil de burgemeester benadrukken 
dat er in het waterschap en Provincie Limburg belangrĳ k werk wordt verricht. “Daar staan thema’s als 
hoogwaterbescherming, kwaliteit van het drinkwater en stikstof hoog in het vaandel. Ze nemen besluiten 
die voor iedereen van belang zĳ n.”

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

Wij zoeken huishoudelijke hulp mn 
schoonmaken+strijken
een keer per week 4 uur zelfstandig 
werkend buitengebied Melderslo
06 52695289

Trap bekleden met tapijt, bel 
0616374514 we komen bij u thuis met 
stalen Woningstoffeerderij vd Broek

Te koop in Broekhuizen, 
Helmissenstraat 14. Half vrijstaande 
kluswoning met garage. Tel: 077-
3985716.

Te huur gevraagd;
Grasland om te maaien of grond om 
gras in te zaaien
Bel; 06 18116480

HEALING CREME – huidverzorgende 
creme, bij brand- en schaafwonden,
zonnebrand en pigmentvlekken. 
Verkrijgbaar in natuurwinkels Horst en 
Gennep.

A Private Trust has been created by 
being Expressed on the 28th Day of 
February 2023, namely the Just Natural 
Private Trust; Anybody enquiring about 
this Private Trust, please send an email 
to jnpt2023@protonmail.com

A Private Members Association has 
been created by being Expressed on 
the 28th Day of February 2023, namely 
the Just Natural Private Members 
Association; Anybody enquiring 
about this PMA, send an email to 
jnpma2023@protonmail.com

Hôrster Hûndje autosticker, Zwárt/
wit, 1 = 7,50, 3 = 20,-, bezurging = 
gratis, app/bel noa: 0686321934

Zoekt u vrijwilligerswerk? Wij 
zoeken u.
Museum de Kantfabriek
www.museumdekantfabriek.nl

Wij zoeken enthousiaste 
gastvrouwen.
Loop eens binnen of kijk op onze site.
Museum de Kantfabriek

Museum de Kantfabriek zoekt 
enthousiaste rondleiders.
Iets voor U? Loop gerust eens binnen.

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

Om Bonsai collectie te stallen
Buitenruimte met wateraansluiting 20-
50m2 in Horst e.o. 06 24 37 91 49

Atelier De Stal Voorjaarworkshops 
vanaf 15 maart
Interesse? 06 12 69 79 35 of
www.atelier-destal.nl

Schilder bied zich aan voor al 
uw Schilder, Tex, en Behang
werkzaamheden, bel voor vrij blijvende 
prijsopgave met 06 29 33 66 85

Massage
Behandelingen voor ontspanning en 
klachten. Info: www.maryah.nl

GEVRAAGD landbouwgrond te koop 
omgeving Horst, reacties per email 
naar: janphlox@hetnet.nl,
minimale perceelsgrootte 1.0 Ha

Bied zich aan ZZP tuinman, voor als U 
hulp nodig heeft bij het onderhoud van 
uw tuin.
Bel of app Keij Groen 06 53 21 25 33

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

Bezwaarschrift ingediend
Steeds meer verzet tegen 
huisvesting arbeidsmigranten 
aan Venloseweg in Horst
De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft een bezwaar-
schrift ingediend tegen het verlenen van een vergunning voor de 
bouw van een logiesverblijf voor zo’n 84 arbeidsmigranten aan de 
Venloseweg 110. De werkgroep is van mening dat dit soort vergun-
ningen ertoe leidt dat de instroom van arbeidsmigranten ongere-
guleerd doorgang kan vinden.

In haar bezwaarschrift schrijft de 
werkgroep onder andere dat de 
plannen voor het logiesverblijf in 
strijd zijn met het in 2014 vastge-
stelde bestemmingsplan en met het 
in 2019 door de gemeenteraad vast-
gestelde beleid van de gemeente 
Horst aan de Maas met betrekking 
tot arbeidsmigranten. Onduidelijk is 
volgens de werkgroep welke regels 
voor huisvesting van arbeidsmi-
granten in het buitengebied bij deze 
plannen gelden. “Maar in beide 
gevallen wordt niet voldaan aan de 
eisen die in die regels geformuleerd 
staan”, aldus de werkgroep.

Niet alleen de 
belangen van de 
buurt worden 
genegeerd

Een ander bezwaar van de werk-
groep betreft het feit dat in het 

gebied rondom de Venloseweg/
Horsterweg al zo’n 3.000 arbeids-
migranten zijn of worden gehuis-
vest. De Werkgroep noemt in haar 
bezwaarschrift ook dat de initia-
tiefnemer niet voldaan heeft aan 
de door de gemeente opgestelde 
richtlijnen voor een omgevingsge-
sprek. De werkgroep constateert 
dat ook bij andere initiatieven voor 
huisvesting van arbeidsmigranten 
de richtlijnen voor een dialoog tus-
sen initiatiefnemer en buurt niet 
of nauwelijks gevolgd worden. 
“Niet alleen de belangen van de 
buurt worden genegeerd”, geeft de 
werkgroep aan. “Hetzelfde geldt 
voor de belangen van de arbeidsmi-
granten. Ze worden ondergebracht 
in een zogenaamd ‘logiesverblijf’. 
En aan een logiesverblijf worden 
minder eisen gesteld op het gebied 
van duurzaamheid, veiligheid en 
gezondheid van de bewoners. 
Zo worden arbeidsmigranten onder 
andere in de kelder gehuisvest en 
ontbreken er voldoende recreatie-
mogelijkheden.”
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Column
Moe… 
maar voldaan
Leiding geven betekent in de 
praktijk ook vaak ‘gewoon’ het 
goede voorbeeld geven. Dat was 
enkele weken geleden bij mij het 
geval, toen ik mijn mijn hoge 
hakken voor even had ingeruild 
voor een paar gymschoenen. 

Deze gymschoenen had ik nodig 
om de jaarlijkse fysieke vaardig-
heidstest, de zogenaamde FVT, 
af te leggen. Vanuit mijn functie 
ben ik niet verplicht om deze test 
te behalen. Dat geldt wel voor 
onze executieve medewerkers 
zoals beveiligingsmedewerkers, 
arbeidsbegeleiders en penitenti-
aire inrichtingswerkers. Zij werken 
rechtstreeks met gedetineerden en 
moeten deze test verplicht afleg-
gen. De gestelde tijd is daarbij 
gekoppeld aan de leeftijd. De exe-
cutieve medewerkers moeten de 
test verplicht doen omdat zij te 
allen tijde fysiek fit genoeg moe-
ten zijn om alert, snel en adequaat 
in te kunnen grijpen. Of in geval 
van een alarmsituatie een heel 
stuk moeten rennen naar bijvoor-
beeld een andere afdeling. Toen 
ik dus in mijn sportoutfit door de 
gangen liep, moedigden de mede-
werkers, die ik in de gang tegen 
kwam, mij aan.
Vol goede moed - en stiekem ook 
enige twijfel of ik de test wel zou 
halen - ben ik begonnen aan de 
test. Ik moest vijf rondjes door 
de gymzaal rennen binnen een 
bepaalde vastgestelde tijd. Je legt 
dan een vooraf vastgesteld par-
cours af. Dit betekent: over bankjes 
springen, over een bok klimmen, 
een zware kar met gewichten 
vooruitduwen of terugtrekken en 
3 maal 3 ballen van 5 kilogram van 
het ene punt naar het andere punt 
verplaatsen. En dat onder tijdsdruk. 
Onze sportmedewerker heeft mij 
meer dan enthousiast er doorheen 
geloodst, waardoor ik de FVT bin-
nen de gestelde tijd heb gehaald. 
Met een rood hoofd liep ik terug. 
Ik kon tegen iedereen die ik in de 
gangen tegenkwam vertellen dat 
ook ík de FVT had behaald.
En dat vind ik belangrijk, aangezien 
veiligheid binnen een gevange-
nis de verantwoordelijkheid is van 
iedereen. Als directeur en vanuit 
mijn voorbeeldfunctie zal ik alles 
doen wat nodig is om aan die ver-
antwoordelijkheid bij te dragen.

Carla Wijnhoven, P.I. Grave

Binnenkijken bij...

Huub Joosten 

Familie Joosten,  
kinderen en kleinkinderen 

Dankbetuiging 

Hartelijk dank voor het meeleven na het overlijden van  

Uw aanwezigheid, warme woorden, kaarten 
en bloemen hebben ons goed gedaan. 

Huub van Joëste Mies 

Op zaterdag 25 maart om 18.00 uur is er een H. Mis ter 
nagedachtenis van pap en mam in de St. Lambertuskerk.  

Met liefde en mooie herinneringen hebben wij afscheid 
genomen van ôzze pap, opa en opa Jan

Jan Hagens

Wies Hagens - Keijsers †

Hij overleed in de leeftijd van bijna 97 jaar.

 Horst Jos en Tilly
 Horst Mia †
 De Heurne (Gld.) Diny en Gerrit
 Venray Mia en Rignald
 Horst Ger en Hennie
 Horst Jan en Christianne
 Lima (Peru) Henk en Rovin
 Horst Annemie en Jan
 Horst Marcel †
 Horst Paultje †

 en opa’s kleinkinderen en achterkleinkinderen

Horst, 2 maart 2023
Elsbeemden 10, 5961 JZ Horst

De afscheidsceremonie heeft plaatsgevonden op dinsdag 7 maart.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de hartverwarmende 
belangstelling die wij mochten ontvangen.

Een speciaal woord van dank aan huisarts Moniek Deckers, 
team en aan de medewerkers van Proteion voor de liefdevolle 
zorg en aandacht die zij hebben gegeven.

Weer samen...

#evertsoordtoday
‘Sinds 8 maart is er een nieuwe dienstregeling. Dit zijn de belang-
rijkste veranderingen.’

Kunstenares Agata Siwek laat 
dagelijks haar scherpe, nieuws-
gierige 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 opgevallen. 
Onder #evertsoordtoday is eerder 
werk van Agata, dat binnenkort 
ook wordt gebundeld in boekvorm, 
te vinden op social media. 

Beeld: Agata Siwek
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‘Na meer dan dertig jaar is het nu bijna 
mooi geweest’
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 Geert Meijers (66), als vrijwilliger al dertig jaar actief bij volleybalverenging Trivia en 
voorloper VCM, over zijn taken en drijfveren.

De viltjes op tafel bij Geert Meijers 
thuis in Meterik verraden een 
grootse en recentelijke verande-
ring in zijn leven. ‘Pensioen’ staat 
er met koeienletters op. Afgelopen 
december trok Geert, die altijd 
werkzaam is geweest in de cham-
pignonsector, de deur van het 
werk voor het laatst achter zich 
dicht. “Nu is het tijd om te genie-
ten. De dagen vliegen voorbij sinds 
december, dus bang dat ik me ga 
vervelen ben ik niet.” Toch krijgt 
hij later dit jaar nóg iets meer vrije 
tijd om in te vullen. Na ruim dertig 
jaar van vrijwilligerswerk bij eerst 
volleybalclub Meterik (VCM), en na 
de fusie ook voor Trivia, wordt ook 
dat hoofdstuk binnenkort afgeslo-

ten. “Als de nieuwe sporthal klaar is, 
mag iemand anders het gaan doen. 
Dat heb ik verleden jaar tijdens de 
jaarvergadering al aangegeven.”

Uiteenlopende taken
Het was op diezelfde vergadering, 
maar dan dertig jaar eerder, dat Geert 
ooit de handschoen opnam. “Het was 
1991, of misschien een jaar later, dat 
weet ik niet meer precies. Op de jaar-
vergadering van VCM werd duidelijk 
dat er dringend behoefte was aan een 
wedstrijdsecretaris voor de senioren-
afdeling. Ik was zelf lid, als recreant, 
en dacht: ‘dat kan ik wel doen.’” Het 
bleek, zeker in de beginjaren, al gauw 
een vrijwilligersfunctie met uiteen-
lopende taken. “Alles gebeurde toen 

nog met pen en papier. Dat betekende 
een boel zoekwerk en administratie, 
maar ook dat er sneller fouten werden 
gemaakt. De Nevobo (Nederlandse 
Volleybalbond, red.) was bijzonder 
streng. Iedere fout op een wedstrijd-
formulier werd belast met 2,50 gulden 
boete. Dat liep al gauw in de papieren. 
En ook het verzetten van wedstrijden 
leverde steevast moeilijkheden op 
door beperkende voorwaarden van 
de bond”, haalt Geert met een lach 
herinneringen op aan zijn eerste jaren. 
“Bij de bond zat een aantal overijve-
rige vrijwilligers al die formulieren 
minitieus te controleren op de klein-
ste foutjes of penstrepen. Gelukkig is 
de Nevobo in de loop der jaren veel 
meewerkender geworden. Dat is maar 

goed ook, want eigenlijk sloeg de 
werkwijze dertig jaar geleden nergens 
op. De pen en papier zijn ook ingewis-
seld voor het toetsenbord en beeld-
scherm. Dat heeft het werk van het 
wedstrijdsecretariaat nogal wat mak-
kelijker gemaakt.”

Logistieke puzzel
Het plannen van de accomodaties, 
tellers en scheidsrechters vormden 
voor Geert regelmatig een logis-
tieke puzzel, maar laat dat nu net een 
hobby van hem zijn. “Op het hoog-
tpunt waren er negen seniorenteams. 
De dames- en herenteams speelden 
om de week thuis. Ieder weekend 
zat de gymzaal dus hartstikke vol.” 
Hoewel het soms best wat hoofdbre-
kens opleverde, gaf het telkens weer 
voldoening als het allemaal lukte. 
Zoveel zelfs, dat Geert besloot om het 
niet bij de seniorenteams te houden. 
“Het jeugdwedstrijdsecretariaat was 
in handen van iemand anders, maar 
toen ze geen opvolger konden vin-
den besloot ik dat er maar bij te gaan 
doen. Ik wist inmiddels hoe het alle-
maal werkte, tenslotte.” Daar hoorde 
ook bij dat Geert voor iedere wed-
strijd een (club)scheidsrechter, een 
teller en de scoreformulieren regelde. 
“Uiteindelijk was het een kleine stap 
om dat ook voor de recreantenafde-
ling te verzorgen. Vanaf dat moment 
deed ik het wedstrijdsecretariaat voor 
de hele vereniging.”

Fusie
Wie Geert bevlogen hoort vertellen 
over ‘zijn’ volleybalvereniging, zou 
denken dat hij zelf een lange carrière 
als speler erop heeft zitten. Niets is 
echter minder waar. “Zelf moest ik al 
gauw stoppen vanwege kruisband-
problemen. Later gingen mijn kinde-
ren wel volleyballen. Die teams heb ik 
ook nog gecoacht, trouwens. Zo bleef 
ik ook binding houden met de club.” 
Toch lijkt daar nu een einde aan te 
komen. De komst van de nieuwe 
sporthal in Meterik is voor Geert een 
mooi moment om zijn taken over 
te dragen. “Er is nog geen opvolger 
gevonden, maar ik heb wel een aan-
tal namen doorgegeven van mensen 
die ze wellicht kunnen vragen”, ver-
telt Geert. Op dat lijstje prijken onder 
andere de namen van zijn collega’s 
uit Hegelsom en America. Trivia ont-

stond eind 2017 na een fusie van de 
volleybalverenigingen van deze twee 
dorpen, met die van Meterik. Bij de 
taakverdeling die volgde, nam Geert 
het deel van het wedstrijd secretariaat 
op zich dat hij ook al invulde voor 
VCM. “Als wedstrijdsecretariaat ben 
je veel aan het plannen en regelen. 
Na verloop van tijd heb je contacten 
opgebouwd en weet je welke wegen 
je moet bewandelen. Je schakelt 
veel, bijvoorbeeld met de gemeente 
die de betreffende sporthal beheert. 
Op dit moment maken we met Trivia 
nog gebruik van verschillende accom-
modaties. Dat wordt minder zodra de 
nieuwe sporthal er is. Een prachtige 
ontwikkeling, die ook het werk van 
het wedstrijdsecretariaat gaat ver-
eenvoudigen. Want heel eerlijk, het is 
soms best wel tijdrovend werk.”

Slotconcert
Betekent dat dat Geert later dit jaar 
alle banden met Trivia doorknipt? 
Nee, dat is te rigoreus, stelt hij. “Ja, ik 
stop als wedstrijdsecretaris. Ook als er 
geen opvolger is. Het is mooi geweest 
na meer dan dertig jaar. Wel blijf ik als 
vrijwilliger op andere fronten actief. 
Op de jaarlijkse barbecue blijf ik graag 
mijn steentje bijdragen, en ook bij het 
Slotconcert van Rowwen Hèze mogen 
ze een beroep op me blijven doen.” 
Aan het leggen van de wekelijkse 
logistieke puzzel komt evenwel een 
eind. “Ik hoop dat de nieuwe sporthal 
als een soort katalysator gaat werken. 
Dat de teams na afloop blijven han-
gen in de kantine, net als de voetbal-
lers. Wie weet zorgt dat uiteindelijk 
voor broodnodige nieuwe aanwas. 
Zowel op het gebied van spelers als 
van vrijwilligers. Dat zou ik mooi vin-
den.” Geert gaat het aanschouwen 
van een afstandje. “Als mijn opvolger 
het ook dertig jaar volhoudt, dan kan 
Trivia weer eventjes vooruit. Dan ga ik 
lekker wandelen en fietsen met m’n 
vrouw en genieten van de kinderen en 
kleinkinderen. Een mooi vooruitzicht.”

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’. 
  

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Geert Meijers VC TriviaVrijwillig in de spotlights

Verdozing van landschap tegengaan
SP protesteert tegen nieuw distributiecentrum VidaXL
SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen komt zaterdag 11 maart naar de gemeente Horst aan de Maas. 
Aanleiding hiervoor is het feit dat onlinebedrijf VidaXL een distributiecentrum wil bouwen in de 
gemeente. De SP is het hier niet mee eens en start daarom een protestactie.

Samen met bewoners wil de SP dui-
delijk maken dat een nieuw distribu-
tiecentrum van VidaXL ongewenst is. 
“Deze nieuwe enorme blokkendoos 
brengt niets goeds voor Horst aan 
de Maas en omgeving. Alleen werk-

gelegenheid voor arbeidsmigran-
ten en verdere verdozing van ons 
landschap, plus een extra tekort aan 
huizen omdat er zeshonderd extra 
arbeidsmigranten zullen worden 
gehuisvest”, aldus de partij.

Rond 13.00 uur wordt er een pro-
test-billboard onthuld bij de bouw-
locatie, Mary Kingsleystraat 4 in 
Venlo. Later in de middag gaan 
Lilian Marijnissen, Jorge Wolters 
Gregório van SP Limburg en Paul 

Geurts van Werkgroep Huisvesting 
Arbeidsmigranten met belangstel-
lenden in gesprek over de buurt en 
de gevolgen van arbeidsmigratie 
voor Horst aan de Maas in het alge-
meen en Sevenum in het bijzon-
der. Dit gebeurt vanaf 15.00 uur in 
Trapperie De Werkplats in Sevenum.
Eerder al hebben de SP Venlo en 
de SP Horst aan de Maas samen 

met de Werkgroep Huisvesting 
Arbeidsmigranten bezwaar inge-
diend tegen de bouwplannen van 
Vida XL. Medio maart vindt de 
hoorzitting plaats waar Paul Geurts 
namens de SP en de Werkgroep 
Huisvesting Arbeidsmigranten de 
bezwaren toe zal lichten.

0903 \ nieuws



10

Wij hebben in liefde en dankbaarheid afscheid genomen van 
mijn lieve Herm, ózze pap, schoonvader en overgrootvader

Herman Francken
Meerlo, 27 januari 1937

Grubbenvorst, 6 maart 2023

Toos Francken - Hermans

 Nieuwstadt  Marion en Hans
     Lars en Nikki, Savi
     Melanie en Jim

 Grubbenvorst Marc en Anita
     Nick en Amber
     Kiki

  Familie Francken
  Familie Hermans

De Soom 2a
5971 MA Grubbenvorst

Zaterdag 11 maart wordt om 14.00 uur de afscheidsdienst 
voor Herman gehouden in Crematorium Venlo, Grote Blerickse 
Bergenweg 30 in Venlo-Blerick. Voorafgaand is er gelegenheid 
om schriftelijk te condoleren.

Bloemen zijn voor even. Een vrijwillige donatie voor de 
Hartstichting is voor het leven. Hiervoor staan bij binnenkomst 
collectebussen opgesteld.

Geheel naar zijn wens is Herman thuis.

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers 
van Buurtzorg, de VPTZ en Huisartsenpraktijk Grubbenvorst voor 
de fijne zorg en begeleiding.

‘Weej hebbe ut fijn gehad. 
Ut is good gewaes’

Vredig is van ons heengegaan

Theo van Hameren
Melderslo, 30 juli 1936                     Horst, 1 maart 2023

Tiny van Hameren - Hobus
 Amsterdam,  Ria en Geert

 Horst,  Harry † 1982

 Groningen, Cily
	 	 Marieke	en	Marijn
  Simone

 Krakau (PL), André en Alina

  Familie van Hameren
  Familie Hobus

Hoofdstraat 20a
5961 EZ Horst
Woensdag	8	maart	heeft	de	afscheidsdienst	plaatsgevonden	en	
nadien	hebben	we	Theo	in	kleine	kring	naar	het	crematorium	
begeleid.
Een	speciaal	woord	van	dank	gaat	uit	naar	huisarts	dr.	de	Weert	
en	naar	de	medewerkers	van	Proteion	Thuiszorg	voor	de	 fijne	
zorg	en	ondersteuning	die	zij	hebben	geboden.

24-uur bereikbaar

077 - 366 13 14
www.bobnoten.nl

Grubbenvorst | Horst | Velden

24 uur
bereikbaar

Anita Seuren
uitvaartzorg
06 -10 87 07 06

0478-515221 
Briensveld.nl

U I T VA A R T Z O R G

HAN-MARK
ARENDSE

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl 

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Yvonne Vos
uitvaartverzorging

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

familie \ 0903 
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Column
Ontgoochelt 
door Google
We worden allemaal wel eens 
verrast door dingen waar we niet 
op gerekend hadden en vragen 
ons nadien af hoe dat kon gebeu-
ren. Hoe wist iemand iets zeer 
persoonlijks van mij, dat op een 
geven moment voor of tegen mijn 
interesse werd gebruikt. 
Bijvoorbeeld, in een sollicitatiege-
sprek ontdekt de sollicitant dat de 
mogelijke werkgever meer 
informatie over zijn persoonlijk-
heid had dan wat hem in dit geval 
lief was. Onaangenaam verast? 
Ontgoochelt? Aan Google vragen 
hoe zoiets gebeurt? 

Google zal niet meteen een bevre-
digend antwoord geven, maar bij 
langer nadenken kan een verstan-
dige sollicitant relatief snel wijzer 
worden. Hoe wist bijvoorbeeld de 
chef van ‘Human Resources’ dat zijn 
kandidaat het nachtleven boven het 
dagleven praktiseerde? Hij een fan 
van uitdagende complottheorieën 
was? Hij geregeld aan bepaalde 
radicale politieke demonstraties 
deelnam? Hij met passie over snelle 
auto’s preekte, maar zelf met een 
eenvoudige transportfiets naar het 
werk ging? Met welke soort vrienden 
hij activiteiten en inzichten deelde? 
Er zijn veel aspecten van het leven, 
vooral van het zogenaamde privéle-
ven, die door ze aan het licht te bren-
gen een zeer gedetailleerd beeld van 
iemands identiteit vrijgeven. 
Het voordeel van bekend zijn is in 
onze competitieve wereld een niet 
te onderschatten factor voor maat-
schappelijk succes. De moderne 
media spelen bij deze uitdaging een 
decisieve rol. Dat bewust selecteren 
van de juiste informatie die voor het 
creëren van iemands beroepspro-
fiel gunstig, of in tegendeel nadelig, 
kan zijn, is de kernboodschap van 
deze column. Input leidt tot output 
als het gaat om identiteit en imago 
vorm te geven. Marketing is een 
machtig instrument als het gaat om 
de waren op de markt te brengen. 
Ook op de arbeidsmarkt. Wie en hoe 
wil en moet ik zijn, is geen luxe, 
maar broodnodige zelfmarketing. 
Het internet is een indrukwekkend 
medium en merken zoals bijvoor-
beeld Google, LinkedIn en Twitter 
kunnen bij verstandig gebruik hel-
pen om doelstellingen te bereiken. 
De praktische suggestie: niet teveel 
privéinformatie verbreiden als het 
om publieke schijnwerpers gaat.

Theo Kerstjens

Streekemoties

Bespreking poll week 09

Over een kleine week is het weer zo ver: de Provinciale Statenverkiezingen. Op woensdag 15 maart worden alle volwassen Nederlandse burgers 
weer geacht aan hun burgerplicht te voldoen en een stem uit te brengen op de door heb best bevonden kandidaat. Maar zou dit stemrecht niet 
enkel beschikbaar moeten zijn voor de mensen die er ook echt verstand van hebben.

Want waarom mag iemand van 40 jaar oud, die 
misschien geen enkel idee heeft wat de politieke 
standpunten van de kandidaten zijn, wel stem-
men, terwijl iemand van 17 jaar oud, die al weken 
alle debatten en partijprogramma’s volgt, geen 
stem mag uitbrengen? Stemrecht puur op basis 
van leeftijd is wellicht een achterhaald concept. 
Zouden we daarom, in plaats van een stemgerech-
tigde leeftijd, niet een kleine politieke kennistest 

moeten afnemen in het stemhokje, waarbij alleen de 
mensen met een voldoende score een stem mogen 
uitbrengen? Aan de andere kant bepaalt de overheid 
natuurlijk over ons allemaal, of je nu geïnteresseerd 
bent in de politiek of niet. De overheid maakt keu-
zes voor het hele land, dus dan zou ook het hele land 
het recht moeten hebben om te mogen stemmen, 
ongeacht politieke kennis. Afgelopen jaar liet minis-
ter Bruins Slot nog weten dat stemrecht toekennen 

aan 16- en 17-jarigen hem te ver gaat. Een standpunt 
puur gebaseerd op leeftijd, ongeacht de politieke ken-
nis van de jongeren. Het staat haaks op de wens om 
jongeren meer te interesseren in (regionale) politiek. 
Het is een discussie die in aanloop naar de Provinciale 
Statenverkiezingen de komende tijd ongetwijfeld 
weer de kop op zal steken. Maar of er dit keer ook 
écht iets verandert aan de manier waarop we kiezen? 
Daar lijkt het niet op.

De stemgerechtigde leeftijd moet vervangen worden door een 
politieke kennistest

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

I ngezonden b r ief

Wat ‘Jaws’ en Greenport gemeen hebben
Gefrustreerd ging ik woensdagavond naar huis. Wat had ik nu eigenlijk gezien en gehoord op die informatieavond in de Turfhoeve? Wat had ik 
verwacht? Waarom ging ik er eigenlijk heen? Hoewel er wel vragen gesteld mochten worden, was het beslist geen inspraakavond. Wel een aanslag 
op mijn gezondheid. ‘Mooie praatjes vullen geen gaatjes. Papier is geduldig. Ouderwetse gezegdes die actueel blijven’, gonsde door mijn hoofd. 

Thuis wilde ik op Netflix kijken of er 
een film was die me wat afleiding 
zou bezorgen. Echter ook de klassie-
ker ‘Jaws’ uit 1975 kwam op Veronica. 
Ik had de film buiten een paar scenes 
nooit gezien. Ondanks het late tijdstip 
vond ik dat ik er nu maar eens hele-
maal voor moest gaan zitten. Ik zou 
toch niet snel in slaap komen, woelen 
en denken aan wegkijkende en kwij-
lende gemeentes als het om geld gaat.
Totdat de schade voor iedereen duide-
lijk wordt. Na afloop van ‘Jaws’ viel me 
pas op dat je gerust een vergelijking 
kunt maken tussen deze horrorfilm en 

het Greenportgebeuren. Met Greenport 
in de hoofdrol als de gigantische haai 
die van alles opslokt. Over de econo-
mische belangen die vóór het welzijn 
van burgers gaan. In de film de burge-
meester van de badplaats die weigert 
het strand af te sluiten. Weliswaar 
woensdagavond geen scenes met 
drie heldhaftige mannen die stoer de 
haai of Greenport bevechten, maar 
wél een toneelstuk met vijf heren, 
die het monster omtoverden tot een 
lief, onschuldig dolfijntje. Wat hoor-
den we en zagen we niet? We zagen 
géén plaatjes van gigadoos VidaXL, we 

kregen géén info over het waarom van 
het afsluiten van aangelegde dassen-
burchten - wellicht uit angst dat Geodis 
niet zou mogen starten met de bouw 
als er dassen zitten? -, er klonk géén 
woord over waterslurper Hessing. 
Ook niets over het feit dat Greenport 
afwijkt van ‘agrarisch en food’, maar 
ook dozen neerzet voor de maakin-
dustrie en de logistiek. ‘Greenport is 
Greyport’, zeggen we in de buurt.
‘Jaws’ ziet er door de in elkaar geknut-
selde haai wat gedateerd uit. Met de 
huidige technieken kan dat zoveel 
beter. De manier van landjepik door 

Greenport is in dit land met zo weinig 
vrije ruimte ook gedateerd. “Greenport 
lift lekker mee met de Groengroep en 
met Landschap HadM, die het goede 
werk dat ze nu doen al jaren doen. 
Ze proberen er het beste van te maken 
wat betreft de aanleg van zoveel 
mogelijk groen”, schreef iemand me. 
“Blij dat ik aan de andere kant van 
de Maasbreeseweg woon”, hoorde ik 
zeggen.

Marijke Hirs

Het is de laatste tijd dikwijls schrikken geblazen op de groente- en fruitafdeling van de supermarkt. Niet vanwege de staat van de producten, 
maar wel in verband met de prijs die ervoor betaald moet worden. Voor een bloemkool tik je aan de kassa momenteel zomaar 4 euro af, waar dat 
verleden jaar nog de helft was. En ook voor paprika’s en tomaten wordt momenteel de hoofdprijs gerekend. De reden? Tegenvallende oogsten in 
landen als Spanje én het feit dat we gewend zijn geraakt aan de beschikbaarheid.

Dat vrijwel alle groenten en fruit het hele jaar 
door beschikbaar zijn in Nederland, is een luxe 
die we gewoon zijn gaan vinden. De oplossing 
voor te dure bloemkolen en tomaten is dan ook 
relatief simpel, stellen deskundigen: eet mee 
met de seizoenen. Dit is de tijd van rode kool, 
uien, bietjes en boerenkool. Gewassen die horen 
bij de tijd van het jaar, en die niet geïmpor-

teerd hoeven worden. Voor veel overige groenten 
en fruit zijn we in Nederland sterk afhankelijk van 
internationale handel en teelt in kassen. Wanneer 
de oogst in zuidelijker gelegen landen als Spanje 
vervolgens tegenvalt, zoals nu het geval is, mer-
ken we dat direct aan de prijs op het bonnetje. 
En dat terwijl andere producten, die gewoon op 
Nederlandse bodem groeien in deze tijd van het 

jaar, niet veel duurder zijn geworden. Als consument 
zijn we echter gewend geraakt aan het gegeven dat 
veel groenten- en fruitsoorten het hele jaar door 
beschikbaar zijn. Bij een tegenvallende oogst beta-
len we daar, in dit geval letterlijk, de rekening voor. 

We zijn de extreme prijzen daarom deels zelf schuld. 
Wat vindt u?

Extreme groente en fruitprijzen zijn grotendeels 
onze eigen schuld

Keuzes 
In 2019 waren er tijdens de waterschapsverkiezingen 21 zetels beschikbaar voor politieke partijen, naast 
de belangenverenigingen. Het totaal aantal zetels blijft ook in 2023 gelijk, maar op 15 maart zijn er 26 
zetels beschikbaar voor politieke partijen en daarmee wordt uw stem dus nog belangrijker. 

Water is een eerste levensbehoefte 
van mens, dier en plant. Het water-
schap is verantwoordelijk voor vei-
lig, voldoende en schoon water. Al in 
het jaar 1255 werd dit onderkend en 
het bestuur van het waterschap is 
daarmee het oudste democratische 
bestuur van Nederland. De afgelopen 
jaren heeft iedereen kunnen zien wat 

de impact is van te veel of te weinig 
water in de gemeente Horst aan de 
Maas. Daarom moeten we ons dus 
aanpassen.
Subsidies om regenwater af te kop-
pelen zijn nuttig, maar niet afdoende. 
Daarom zullen we ook de dijken 
moeten aanpassen, zodat deze beter 
bestand zijn tegen meer water. 

De gemeente Horst aan de Maas doet 
daarom ook actief mee in het toe-
komstig project rondom Vierwaarden. 
Ook de huidige beken moeten worden 
aangepast omdat ze nu niet ingericht 
zijn op korte hevige regenbuien en 
lange periodes van droogte. Ook blij-
ken onze rioolwaterzuiveringsinstal-
laties de komende jaren hard toe aan 

vervanging of renovatie.
Kortom: ons waterschap moet scherpe 
financiële keuzes gaan maken omdat 
het budget niet oneindig is. Daarom 
ook geen populaire uitspraken zoals 
een verlaging van de waterschapsbe-
lasting, maar gewoon op een finan-
cieel verantwoorde manier doen wat 
nodig is. Allemaal in het belang van 
inwoners en ondernemers in Horst aan 
de Maas want elke druppel water telt.

Jeroen Achten

VVD Horst aan de 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/we-
derhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing. 
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De provincie is er voor u 

Vrachtverkeer door kernen

Vanuit de Provinciale Staten wordt er veel bepaald over wat van 
invloed is op de leefbaarheid in Limburg en dus ook in Horst aan de 
Maas. Er is bijvoorbeeld provinciaal budget beschikbaar om gemeen-
ten te stimuleren om met woonprojecten aan de slag te gaan. 
De gemeente neemt het initiatief voor woningbouwprojecten en de 
provincie jaagt aan waar dat nodig is. 

Daarnaast gaat de provincie ook 
over Openbaar Vervoer, waarvan de 
Maaslijn een actueel voorbeeld is. 
Deze spoorverbinding moet geopti-
maliseerd worden, ook in het belang 
van de bereikbaarheid van de kernen 

in Horst aan de Maas. Samen met het 
Rijk moet Limburg zich de komende 
jaren inzetten om te investeren 
in deze spoorlijn tussen Venlo en 
Nijmegen. 
En de provincie is volop bezig met 

de energietransitie. Daarbij gaat het 
om het opwekken van energie en 
vooropgesteld, dit mag niet ten koste 
gaan van goede landbouwgrond. 
Laten we eerst de grote hoeveelheid 
aan beschikbare daken gebruiken 
voor het plaatsen van zonnepanelen. 
Verder gaan we inzetten op initia-
tieven om groen gas op te wekken. 
Daarnaast is het belangrijk dat de 
provincie blijft stimuleren om minder 
energie te verbruiken. Een subsidie-
regeling voor het isoleren van huizen 

is voor veel mensen een stimulans 
om dit te doen. 
Dat zijn allemaal zaken waar de 
provincie over gaat. Het is daarbij 
belangrijk dat we met respect voor 
elkaar op een eerlijke manier blijven 
werken in het belang van de inwo-
ners van Limburg en dus ook voor u 
als inwoner van Horst aan de Maas. 

Rudy Tegels

Afgelopen week was het weer raak. Een auto, rijdend op de N554, ramde een gevel in Meerlo. Over de 
N554 is al jaren gesteggel en juist op het moment dat de weg wordt overgedragen aan de gemeente, gaat 
het weer fout. Het is tijd dat er snel actie wordt ondernomen om de situatie veiliger te maken.

Niet alleen de situatie op de N554 
in Meerlo baart ons zorgen. Ook 
het toegenomen vrachtverkeer 
over met name de Maasdorpen 
is een enorm probleem. Langs de 
basisschool in Lottum rijden de 
vrachtauto’s, door Broekhuizen en 
Swolgen neemt het vrachtverkeer 
alleen maar toe en ook de kruising 

van de N554 en de Swolgenseweg 
in Tienray levert gevaarlijke situ-
aties op. Helaas zal deze situ-
atie alleen maar verslechteren: de 
grindwinning in de Diepeling met 
bijbehorende vrachtbewegingen 
staat op het punt om te worden 
uitgebreid en de gemeente Venray 
neemt maatregelen om het ver-

keer te remmen in de kern van 
Blitterswijck.
Vooral dit laatste zal volgens 
Essentie leiden tot meer verkeers-
bewegingen door onze kernen. 
Door het verlagen van de maxi-
mumsnelheid en plaatsen van 
wegversmallingen, zullen veel 
chauffeurs de weg naar de snel-

weg zoeken via de kernen van 
Broekhuizen, Lottum, Swolgen of 
Tienray. Hierover heeft Essentie dan 
ook vragen gesteld aan het College 
van B&W. De beantwoording van 
deze vragen getuigt van weinig 
urgentie, hoe hier naar de toekomst 
toe op te anticiperen. We zullen 
hier dan ook verder strak op blijven 
inzetten en aandacht voor blijven 
vragen.
Uiteraard begrijpen we dat er ver-
keer over deze ontsluitingswegen 

moet gaan. Mensen zullen naar hun 
werk moeten en vracht moet nu 
eenmaal op de plek van bestem-
ming komen. Maar meer visie op 
het verkeer en een snelle, gede-
gen aanpak wat betreft het (vracht)
verkeer in álle kernen is wat ons 
betreft zeer belangrijk!

Stef van Loo

CDA Horst aan de Maas

Essentie Horst aan de 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. 

SUZUKI 
VITARA

€20,-
PRIVATE LEASE KORTING

P/M*

€1.500,-
INRUILVOORDEEL

* Korting van toepassing op maandelijkse leasetarief voor alle uitvoeringen Vitara en S-Cross, ongeacht looptijd en kilometrage. Actie geldig voor private lease contracten gesloten tussen 1 januari 2023 en 31 maart 2023 • Het vermelde private lease 
tarief is inclusief €20,- korting • Korting niet te gebruiken in combinatie met andere acties • Kijk voor de voorwaarden op suzuki.nl/actie • Suzuki Private Lease wordt u aangeboden door Suzuki Financial Services • Toetsing en registratie bij BKR • 
Onder voorbehoud van acceptatie • Wijzigingen en typefouten voorbehouden • directsales@suzukifs.nl. Autotelex inruilwaardebepaling. Gemiddeld brandstof verbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro-6-norm EC 2018/1832AP: 5,2 – 5,9 l/100 
km; 19,2 – 16,9 km/l; CO2-uitstoot: 119 – 132 g/km.

De Vitara, de stoere en betrouwbare SUV. 
De alles maar dan ook echt álleskunner. Jouw multifunctionele Vitara heeft een modern 
en herkenbaar SUV-design, mooi! Hij schittert van de geavanceerde technieken, het 
Suzuki Multimedia System en het Suzuki Safety System Pro omdat veiligheid belangrijk 
is. Als zuinige en super betrouwbare allroader werd de Vitara in 2020 door de ANWB 
uitgeroepen als meest waardevaste auto, méér dan mooi! En Suzuki is in 2022 zelfs 
uitgeroepen tot het meest betrouwbare automerk door de Consumentenbond. Uit het 

onderzoek kregen alle Suzuki’s een zeer hoge score, gemiddeld een 8,5 en de Vitara 
zelfs een 8,9, om in te lijsten! Hiermee behoort de Vitara tot de betrouwbaarste auto’s 
van het onderzoek. Niet voor niets krijg je op jouw auto maar liefst 6 jaar garantie. 
Je kan namelijk altijd rekenen op onze solide en veilige techniek. De Vitara is al 
verkrijgbaar vanaf €27.995,- of vanaf €415,- private lease p/m.* Kom ‘m bewonderen 
in de showroom of plan meteen een proefrit in jouw Vitara.

Kom snel langs bij
Autobedrijf Deinum Venlo
De Sondert 5 · 5928 RV Venlo

Tel 077-3820000 · suzuki.nl/autobedrijf-deinum

Autobedrijf G.H.V. bv
Stationsweg 183 · 5807 AA Oostrum-Venray

Tel 0478-581154 · suzuki.nl/autobedrijf-ghv

politiek \ 0903 
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Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst  / gemeente@horstaandemaas.nl  / 077 477 9777 

America
• Jacob Poelsweg 12 (realiseren pré-man-

telzorgwoning)
• Laagheideweg ong. (aanleggen tijdelijke 

oppervlakte verharding)
Grubbenvorst
• De Bisweide 20 (realiseren dakkapel)
Hegelsom
• Past. Debijestraat 6 (Maatwerkvoorschrift 

geluid)
Horst
• Herstraat Kerkstraat (evenement)
• Venrayseweg, bij nr. 134 (aanleg inrit en 

kappen van 2 bomen)
• Kreuzelweg ong. (HORO01 O 111) (waar-

neemlocatie)
• Kerkstraat 3a (veranderen milieu inrichting)

Lottum
• Hoofdstraat 7 (plaatsen van woonunits)
Meterik
• Meteriks veld ong (HOR01 O 1796) 

(nieuwbouw studio's)
Sevenum
• Hazenhorstweg 5 (last onder dwangsom)
• Voertuig Parkeerplaats Graskuilenweg te 

Sevenum (kadastraal bekend: gemeente 
Sevenum, Sectie W, perceelnummer 137). 
( last onder bestuursdwang)

Horst aan de Maas
• Incassoreglement gemeente Horst aan 

de Maas 2023
• Leidraad invordering gemeentelijke belas-

tingen gemeente Horst aan de Maas 2023

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

09
03

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 
nummer 077 477 9777.

2023

Verbouwing basisschool de Doolgaard 

Van school naar Integraal 
Kindcentrum 
De gemeente Horst aan de Maas stelt maximaal 2.656.000 euro beschikbaar voor de 
verbouwing van basisschool de Doolgaard in Horst tot Integraal Kindcentrum (IKC). Naast 
de gemeente investeren ook scholengroep Dynamiek en Kinderopvang ’t Nest in het IKC de 
Doolgaard. De totale kosten van de verbouwingsplannen zijn ruim 5,2 miljoen euro. 

Na de verbouwing heeft het IKC de Doolgaard 
een passend eigentijds gebouw met  een 
gezond binnenklimaat. Uiteraard is er bij de 
verbouwing veel aandacht voor duurzaam-
heidsmaatregelen zoals, isolatie en duurzame 
opwek van energie en warmte. Daarnaast heb-

ben de school en de kinderopvang functioneel 
aanvullende wensen om het gebouw weer 
‘van deze tijd’ te maken én beter aan te sluiten 
bij hun (voorschoolse) onderwijsconcept.  
Meer informatie hierover: kijk op onze web-
site of Facebookpagina.

Donderdag 16 maart

Gemeentelijk Stembureau
Op donderdag 16 maart vindt op het gemeentelijk stembureau in de voormalige bibliotheek 
in Horst (Librije 60) om 08.30 uur  de openbare zitting plaats. Tijdens deze zitting worden 
de totalen vastgesteld van alle stembureaus in de gemeente Horst aan de Maas. Meer infor-
matie over de verkiezingen vindt u op onze website.

14 maart 2023

Raadsavond
Op dinsdag 14 maart komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond.

Raadsavond
Onderdeel van deze raadsavond 
is het inwonerpodium. Tijdens het 
inwonerpodium kunnen inwoners 
inspreken en dat kan ook gaan over 
onderwerpen die niet op de agenda 
staan. Verder komen o.a. aan de 
orde het spreekrecht van de (burger)
raadsleden en de ingekomen brieven 
en raadsinformatiebrieven. Over deze 
zaken kunt u ook inspreken tijdens deze 
vergadering. Kijk voor een volledige 
agenda in het raadsportaal (www.
horstaandemaas.nl/raad).

Inspreken
Wilt u gebruik maken van het inwonerpodium 
of inspreken over een van de agendapunten? 
Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergade-
ring contact op met de griffi er (06–51 85 28 
91 / griffi er@horstaandemaas.nl). 

Meer informatie
Meer informatie leest u in het raad-
sportaal. De openbare vergadering is in de 
raadzaal van het gemeentehuis en begint 
om 20 uur. U kunt de vergadering ook live 
volgen via het raadsportaal en facebook 
(RaadHadM).

Netwerkbijeenkomst voor 
 culturele verenigingen
Heb jij je al aangemeld?
Ja! Dan zien we jou op woensdag 29 maart. 
Nee? Ben je het vergeten? Meld je dan nu nog snel aan. 

Informatie
Wanneer: Woensdag 29 maart 2023
Waar: 't Gasthoês in Horst
Tijden: 18.00 - 21.30 uur.
Je kunt per organisatie met maximaal 2 personen komen.

Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden kan hier 
https://www.horstaandemaas.nl/grots-op-ozze-cultuur

Uitleg

Archeologische opgravingen 
Meteriks Veld 
Tijdens archeologisch onderzoek zijn er interessante voorwerpen gevonden op het Meteriks Veld. 
Op zaterdag 11 maart vinden op het opgravingsterrein twee bijeenkomsten plaats (10.00-12.00 
uur en 14.00-16.00 uur) waar archeoloog Xavier van Dijk en historicus Jos Schatorjé een en ander 
vertellen over waarom er archeologisch onderzoeken gedaan worden en welke informatie de 
vondsten ons geven over de bewoningsgeschiedenis in ons gebied. Iedereen is van harte welkom.
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Leefbaarheid kent geen blauwdruk 

Verkiezingen

Leefbaarheid. Ik denk één van de meest voorkomende woorden in 
politieke debatten en verkiezingsprogramma’s. Dorpen en wijken 
dienen leefbaar te zijn, maar wat is leefbaarheid? Leefbaarheid is de 
aantrekkelijkheid om te willen en kunnen wonen in een dorp of wijk. 
Deze aantrekkelijkheid wordt in de basis bepaald door ‘de mensen’. 
Mensen die elkaar vinden in de manier hoe zij naar het leven kijken en 
kwaliteit van leven hopen te hebben. Voor de één is een school cruciaal, 
voor de ander een gemeenschapshuis, een sportvoorziening of kansen 
om te kunnen (blijven) wonen. We vergeten te vaak dat dergelijke 
voorzieningen met elkaar in verbinding staan.

Vorige week zijn wij met de PvdA-
fractie in Griendtsveen op bezoek 

geweest bij de initiatiefnemers voor 
het behoud van de school. Daar 

waar kwaliteit van het onderwijs 
een logisch onderwerp van gesprek 
is, is ons daar eens te meer duide-
lijk geworden wat de functie van een 
voorziening als een school is. Juist 
voor een kleine kern als Griendtsveen. 
Ook hier gaat het over de verbinding 
tussen school, gemeenschapshuis 
en woningbouw. Wat Griendtsveen 
echter onderscheidt zijn de men-
sen. Mensen die nog niet eens alle-
maal geboren en getogen zijn in 
Griendtsveen. Mensen die elkaar 

vinden in sociale waardes en inhoud 
geven aan ‘noaberschap’.
Leefbaarheid kent geen blauwdruk en 
is niet te vangen in regels en reken-
normen. Leefbaarheid wordt bepaald 
door de mensen en dit vraagt maat-
werk als het gaat om voorzieningen. 
We dienen als overheid dan ook con-
tinue in gesprek te blijven met onze 
inwoners. Laten we leren van de bur-
gerkracht in Griendtsveen.

Ron van den Bekerom

Het is bijna weer zo ver en dan kan iedereen weer naar de stembus. 
Een mooie tijd, maar ook een tijd waarin er veel binnen het politieke 
landschap gebeurt. 

Waar ik mij aan stoor, is het woord 
polarisatie. Je ziet dat deze bewoor-
ding veelal gebruikt wordt als 
iemand een andere visie en of 
mening heeft dan de gevestigde 
orde, maar is dat zo eerlijk? Kijk naar 
de windturbines waar Horst aan de 
Maas volop mee bezig is. Iedereen 
geeft aan dat deze zo ontzettend 

nodig zijn, maar we zien steeds 
meer voorbij komen dat deze hele-
maal niet zo goed voor onze gezond-
heid en duurzaam zijn. Waarom mag 
je deze feiten dan niet benoemen 
zonder dat dit polarisatie genoemd 
word? Is het angst voor het vernieu-
wen van het politieke landschap? 
Statushouders krijgen in onze 

gemeente voorrang op een sociale 
huurwoning. Wij zijn van mening dat 
iedereen gelijk is en dat we ieder-
een gelijk moeten behandelen. Is 
dit polarisatie? Of is dit hoe het zou 
moeten zijn? Vrijheid van meningsui-
ting vinden wij ontzettend belangrijk. 
Wat mij betreft zouden we het woord 
polarisatie niet moeten benoemen 
als iemand een andere mening heeft, 
want ook die mening kan gebaseerd 
zijn op feiten. Mooi dat er nu lande-
lijk een campagne is over polarisatie, 

inmiddels ben ik allergisch voor dit 
woord. Ik vind het mooi dat de raad 
in Horst aan de Maas divers is, dat 
is hoe de kiezer gekozen heeft en 
waar wij als raad een weg in moeten 
vinden. In het belang van Horst aan 
de Maas.

Imke Emons

PvdA Horst aan de Maas

BVNL

wonenindisselhoff.nl

0478-568 846
info@peelrand.com

De 
bouw is 
gestart!

Er zijn nog slechts enkele appartementen 
beschikbaar (vanaf € 320.000 v.o.n.)
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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. 

Durf kritische vragen te stellen
Twee belangrijke dingen die ik als kind van mijn vader heb geleerd: 
onderzoek kritisch wat door mensen wordt beweerd en ‘niets is wat 
het lijkt’. Wat hij bedoelde was niet zomaar alles voor waar aan te 
nemen, ongeacht wie het zegt: ouders, docenten, media. Hij adviseerde 
om helemaal kritisch te zijn wanneer politici iets beweren.

Als bijna alle mensen dezelfde 
mening over iets hebben, voor dis-
cussie vatbare zaken vanzelfsprekend 
vinden, wanneer de mening van 
bepaalde mensen ongewenst is of 
niet gehoord mag worden, dan kijk ik 
daar juist extra goed naar. Klopt wat 

er gezegd wordt en klopt dit ook 
voor mij? Ben ik het er mee eens, 
zowel feitelijk als gevoelsmatig? 
Of kijk ik daar misschien anders naar?
Vooral bij ingewikkelde onderwer-
pen en verkiezingen let ik goed op. 
Neem bijvoorbeeld de doelen van 

agenda 2030. Die doelen klinken 
goed, maar zijn ze dat ook? Is dit 
werkelijk goed voor mens, dier en 
planeet? Wat zijn de negatieve con-
sequenties? En zijn dit wel de échte 
doelen? Wiens belang wordt gediend 
en wie verdient hieraan?
Door kritische vragen te stellen, krijg 
je een verhelderend kijkje achter de 
schermen. Misschien wil jij het ook 
eens proberen?
Volgende week zijn er verkiezingen. 
Waar kies jij voor? Voor een steeds 

verdergaande controlerende overheid 
of een overheid die de samenleving 
werkelijk dient? Wanneer je gaat 
stemmen ter overweging nog een-
tje van mijn vader: ‘als het te mooi 
klinkt om waar te zijn, dan is het dat 
waarschijnlijk ook’.

Nathalie Rozendaal

Perspectief Horst aan de Maas

In het belang van… Water Natuurlijk 
Lange periodes van droogte en de verwoestende kracht van hoogwa-
ter: we zijn de laatste jaren allemaal getuige geweest van de gevol-
gen van klimaatverandering.

De droogteproblemen in rivier de Po 
in Italië laten zien dat actie nodig is. 
Ook in Limburg moeten er echt keu-
zes worden gemaakt om aan de slag 
te kunnen voor de komende genera-
ties, we krijgen namelijk nóg meer 
last van droogte in de toekomst. 
Dit zie je terug in de Peel, waar het 
nog steeds droog is. Het is daarom 

belangrijker dan ooit dat we nog 
meer water gaan vasthouden.
Hierin kan de natuur ons een handje 
helpen. Het houdt regendruppels 
langer vast en vertraagt het water. 
Daardoor hebben we minder last 
van overstromingen en droogte.
Ook de kwaliteit van water is een 
belangrijk punt van aandacht. 

Nu voldoet het Nederlandse opper-
vlaktewater nog steeds niet aan 
Europese richtlijnen. Hier zit enige 
urgentie achter, want in 2027 moet 
Nederland voldoen aan de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW), maar 
volgens deskundigen voldoen de 
wateren daar nog lang niet aan. 
Om de waterkwaliteit te kunnen 
verbeteren is het belangrijk dat we 
hierin de samenwerking opzoeken 
met agrariërs, om een goede balans 
te vinden tussen hen en de natuur.

Om projecten tot een goed einde te 
brengen, is het ook belangrijk dat 
het waterschap uit een divers gezel-
schap bestaat en keuzes durft te 
maken. Diversiteit waaraan het tot 
aan deze verkiezingen ontbrak. 

Luuk Haegens

 D66-GroenLinks Horst aan de Maas

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget 
een extra groot werkblad

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeĳ k | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

0903 \ politiek
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Sporting ST verslaat VCA met 
ruime cijfers
Voor Sporting ST stond zondag 5 maart de thuiswedstrijd tegen 
VCA op het programma. De gasten uit Sint Agatha werden met 4-0 
aan de zegekar gebonden. 

Na een rommelige openingsfase 
was de eerste kans voor VCA. 
Sjoerd Peters bracht echter redding. 
Kort daarna was het Rik Miltenburg 
die voor de 1-0 tekende. Hij kopte 
een hoekschop vakkundig binnen. 
Daarna zorgde Bas van Helden vlak 
voor rust in de omschakeling koel-
bloedig voor de 2-0.

Na rust kwam Sporting ST weinig 
meer in de problemen en kon het 
de score uitbouwen. Eerst tekende 
Sven Beurskens na een opbouw 
over de rechterkant voor de 3-0. 
Vervolgens zette Jannes Engels de 
eindstand op het bord. 

Tekst: Sporting ST

Jeu de Boulesclub Horst 
wint Regiocompetitie
Jeu de Boulesclub Horst is er opnieuw in geslaagd het kampioen-
schap te behalen in de Regiocompetitie. Aan deze door de Venlose 
Petanque Club georganiseerde competitie namen teams deel uit 
Venlo, Baarlo, Grubbenvorst, Horst en Maasbree. 

In totaal moesten 99 wedstrijden 
worden gespeeld. Bij wedstrijd 98 
was nog niets beslist. In de laat-
ste twee wedstrijden moest dus de 
beslissing vallen. Het ging uiteinde-
lijk tussen het team van Venlo 1 en 

Horst. Omdat Venlo 1 zijn wedstrijd 
verloor en Horst wél wist te win-
nen, werd Horst kampioen met 
één gewonnen wedstijd meer dan 
Venlo 1.

Vierde editie Outdoor Horst 
Grandorse & Peelbergen Equestrian Center vormt van donderdag 
16 tot en met zaterdag 18 maart het decor voor de vierde editie van 
Outdoor Horst. Ruiters uit vijftien verschillende landen reizen 
hiervoor af naar Kronenberg. 

Naast de klasse CCI1-intro, CCI2-S, 
CCI3-S zullen ook de pony’s het ter-
rein betreden in de CCIP2-S klasse. 
Donderdag staat in het teken van 
dressuur. Vrijdag staan dressuur 
en springen op het programma. 

De ontknoping vindt zaterdag tij-
dens de Cross Country plaats. 
Outdoor Horst is gratis toeganke-
lijk en vindt plaats bij Peelbergen 
Equestrian Centre, Travers 5 in 
Kronenberg.

Ambulance opgeroepen bij gelijkspel 
tussen Wittenhorst en Venlosche Boys
Wittenhorst speelde zondag 5 maart thuis tegen de buren van Venlosche Boys. In een wedstrijd waarin de 
spaanders ervan af vlogen, deelden beide teams uiteindelijk de punten: 2-2. 

Met een enorme vechtlust werden de 
Horstenaren in de beginfase terug-
gedrongen door Venlosche Boys. Een 
doelpunt kon dan ook bijna niet uitblij-
ven. In de negende minuut was het 
zover: uit een kopbal werd de score 
geopend, 0-1. Slechts eenmaal kon de 
thuisclub de Venlose doelman tes-
ten. Tot grote schrik van de Horster 
toeschouwers kon Paul Wienhoven 
daarna aan de andere kant ongehin-
derd de 0-2 aantekenen. 
Na rust ontspon zich een voetbal-
gevecht met alles erop en eraan. 
Wittenhorst zocht naar gaatjes in de 

Venlose verdediging, maar moest 
opletten dat de gevaarlijke uitvallen 
van Venlosche Boys niet in doelpunten 
werden omgezet. Wittenhorst kreeg 
inderdaad meer kleur. Die kwam in de 
zeventigste minuut tot uiting toen Giel 
Beurskens na een mooie aanval keurig 
kon afronden: 1-2. 

Ambulance
De wedstrijd kon weer alle kanten op. 
Venlosche Boys moest nu meer ver-
dedigen en de scheidsrechter kon het 
met moeite bijhouden. De vechtlust 
van Wittenhorst moest er weer aan 

te pas komen om toch weer te hopen 
op een gelijkspel. Het offensief werd 
door Nick Driessen met een alles-of-
niets-schot bekroond. Dit belandde via 
een tegenstander kansloos voor de 
doelman in het net: 2-2. In de laat-
ste minuut was er nog een vervelend 
voorval, toen de Horster doelman en 
een tegenstander lelijk met elkaar 
botsten. De voor de Venlonaar opge-
roepen ambulance bleek uiteindelijk 
niet nodig. 

Tekst: Piet Nabben / rksv Wittenhorst

Open dag Yuverta 
mbo Helmond
Dinsdag 21 maart, 17.00 - 20.00 uur

Meld je aan via yuverta.nl

Kom naar onze open dag en maak kennis met 
Yuverta mbo Helmond
→  Dier
→ Buitensport
→ Voeding- en leefstijl

Open dag Yuverta 

DOE MEE...
aan de jeugdclinics in april!
Meer informatie: www.rundjeumuthundje.nl/jeugdclinics 

rundjeumuthundje.nl

Goed voorbereid aan de start van de 350 meter, 
500 meter of 1150 meter?
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Stardancers Meerlo in 
de prijzen 
De Stardancers Meerlo waren zondag 5 maart actief op het dans-
toernooi Dreamdance in Ewijk. Twee groepen vielen in de prijzen. 
De meiden van dansgroep Enjoy streden in de categorie minioren tot en 
met 8 jaar. Zij wonnen de eerste prijs. In de categorie junioren B 
behaalden de meiden van dansgroep Move de tweede prijs met hun 
optreden. Beide groepen kregen een prachtig juryrapport en 
ontvingen een medaille en overwinningsbeker.

Eenvoudige overwinning
Hegelsom wint verrassend van Baarlo 
Voor een kleine honderd toeschouwers nam Hegelsom het zondag 5 maart op tegen de nummer drie op de 
ranglijst, VV Baarlo. Na een afgetekende 4-0 in de heenwedstrijd leek het een zware klus te worden, maar 
niets was minder waar: Hegelsom stuurde Baarlo met een 3-0 nederlaag huiswaarts.

Al na twee minuten kopte Will 
Spreeuwenberg vanuit een corner de 
bal bij de tweede paal terug waarna 
Guido Kauffeld de bal beheerst 
tegen het net schoot: 1-0. De rood-
witten waren ook daarna scherp, 
wonnen een groot deel van de duels 
en stonden vaak op de goede plek. 
Dit resulteerde in de 24e minuut 
in de volgende grote kans. Jordi 
Janssen gaf met een bekeken steek-
pass Guido Kauffeld de gelegenheid 

om zijn doelpuntenaantal te ver-
dubbelen. Kauffeld bleef wederom 
rustig en rondde af: 2-0. Vijf minuten 
later werd het zelfs 3-0 toen Marc 
van Rens een foute terugspeel-
bal aan Baarlo-zijde genadeloos 
afstrafte. Hegelsom overklaste in 
de eerste helft het Baarlose ensem-
ble volledig, waarmee de wedstrijd 
eigenlijk al gespeeld leek.
Na de rust werd de wedstrijd wat 
feller. Baarlo kwam iets beter in 

zijn spel en creëerde ook een aan-
tal kansen. Die misten echter veelal 
kracht of richting. Bovendien stond 
keeper Sjors Witt zijn mannetje. 
In blessuretijd had invaller Chiel 
Teeuwsen nog de kans om zijn inval-
beurt te bekronen met een goal, 
maar hij wist de bal niet in het lege 
doel te schuiven.

Tekst: VV Hegelsom

Ploeg uit Sint Anthonis te sterk
Meterik verliest van DSV 
Meterik speelde zondag 5 maart de uitwedstrijd tegen het op de tweede plaats staande DSV uit Sint Anthonis. 
Behaalde Meterik in de thuiswedstrijd nog een sensationele 5-2 overwinning, nu leden de groenwitten op een 
hobbelig veld een jammerlijke 1-0 nederlaag.

Vanaf het begin van de wedstrijd was 
te zien dat twee ploegen tegenover 
elkaar stonden die echt wilden voet-
ballen. Beide teams probeerden via 
een degelijke opbouw tot een aan-
val te komen. Dat viel niet mee op de 
slechte grasmat. De eerste helft ken-
merkte zich aan beide zijden door veel 
onnauwkeurige passes. Er viel geen 
enkele uitgespeelde kans te bewon-
deren. 

Lukraak
De tweede helft gaf een zelfde spel-
beeld te zien. Na een uur speelde een 
DSV-aanvaller zich knap vrij en gaf de 
bal lukraak voor het doel. Over alles 
en iedereen dwarrelde de bal in de 
verre hoek binnen: 1-0. Meterik gaf 
zich niet gewonnen en streed voor 
elke meter. Dat laatste deed DSV ook, 
waarbij het spel zich vooral rond het 
middenveld afspeelde. In de slotfase 

plaatste Dirk van Rengs de bal mooi 
terug op Cas Janssen, maar zijn schot 
ging rakelings naast. Pas in de aller-
laatste minuut counterde DSV naar zijn 
eerste echte kans, waarbij de bal op 
de paal belandde. Na drie overwinnin-
gen op rij verloor Meterik nu nipt van 
een van de kampioenskandidaten. 

Tekst: RKSV Meterik

Oxalis verliest van koploper 
Voor de dames van Oxalis stond zondag 5 maart de wedstrijd tegen DAW op het programma. Oxalis wist het 
de ploeg uit Schaijk moeilijk te maken, maar kwam uiteindelijk toch tekort: 11-14.

Oxalis opende wedstrijd met een schot. 
Daarna waren de partijen aan elkaar 
gewaagd. Aan beide kanten werd 
gezocht naar kansen. In een span-
nende eerste helft ging de score gelijk 
op. Als Oxalis een punt wist te scoren, 

had DAW meteen antwoord hierop. De 
dames van Oxalis gingen de rust in met 
een 7-6 voorsprong.
Oxalis begon niet fel genoeg aan de 
tweede helft. Hierdoor kwam DAW op 
een voorsprong van 7-11. Hoewel de 

dames van Oxalis goed bleven door-
gaan en verschillende kansen creëer-
den, wisten ze de punten niet veilig te 
stellen: de uitslag was uiteindelijk 11-14.

Tekst: SV Oxalis

Sporting ST JO8-1 kampioen
Er wordt feestgevierd bij Sporting ST. De jongens van Sporting ST JO8-1 zijn zaterdag 4 maart namelijk 
kampioen geworden door hun wedstrijd te winnen.
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Voor al uw witte, groene en geschilde asperges. 
Ook voor streekproducten.

Zaterdag 18 maart openen wij
de deuren van onze winkels weer!

Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00

Zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00

Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Kwaliteit heeft een naam

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door 
Keurslagerĳ  Crist Coppens 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 12 maart 2023  (12.00 uur) binnen 
zĳ n. De winnaar wordt donderdag 16 maart 2023 bekend gemaakt op deze 
pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

H M E P I H C S W T T I T A N K E R S
R O G P O K R A N O O W E A E D R B I
E T T L E Z D M O B O E R A L N T O S
N O I E E N U B J A T N E K T U H K K
E R U Z G D I I A G O P S S T J C S U
O J H I G E K E G G O E I C U O A C S
H A C E O R B N E E B O U H H L J H T
C C S R K E O G R R R L R U S U L I B
S H R B U G O A K B E S K I E S I P O
I T E O T N T L R O D T G T C L E T O

W A E O H I H J A K A N A J A E Z R T
O D V T C K C O B V R E L A P E T E A
O R T M A N A E V I A R S L S P A P N
N S O N J I J N L S R E S K G B G P K
S C O F E V L A O S E P K B I O E I S
C H B F E E R G T L G E O O E O R L C
H U E I Z K A A K O G L G O K T F K H
I I E K G A L E I E O S E T P O N T I
P T Z S K A J A K P L R S T O M E R P

3 le� ers
AAK
ARK
JOL
KOG

4 le� ers
BARK
BOOT
GIEK
KAAG
PONT
VLOT

5 le� ers
GALEI
JACHT
JAGER
KAJAK
KOGGE

SCHIP
SKIFF
SLOEP
TJALK

6 le� ers
FREGAT
LOGGER
SCHUIT
SLEPER
STOMER
TANKER
ZUIGER

7 le� ers
GALJOEN
KLIPPER
WOONARK
ZEEBOOT

8 le� ers
BOKSCHIP
DUIKBOOT
KUSTBOOT
ROEIBOOT
SCHOENER
VISSLOEP
ZEEJACHT

9 le� ers
AAKSCHUIT
BAGGERBOK
RADERBOOT
SLEEPBOOT
TANKSCHIP

VIKINGER
WOONSCHIP
ZEILJACHT

10 le� ers
MOTORJACHT
VEERSCHUIT
WOONSCHUIT

11 le� ers
PLEZIERBOOT
SLAGKRUISER

12 le� ers
SPACESHUTTLE

De overgebleven le� ers vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in de 
Hallo van 2 maart 2023 was:

En de winnaar is: Renate Vullings. 
Van harte gefeliciteerd met een 
cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar 
gesteld door FRANCIS in Horst!

Wandelexcursie Heesbeemden 
IVN De Maasdorpen verzorgt op zondag 12 maart een wandelexcursie in het gebied van de Blakterbeek. De wande-
ling begint om 10.00 uur vanaf Het Vongdere 1 in Sevenum.

In het jaar 2005 en daarna is de beek 
door het Waterschap Limburg gron-
dig aangepakt. Nu is het beekdal van 
de Blakterbeek een van de mooiste 

kleinschalige beekdalen in Noord-
Limburg. De deelnemers aan de wan-
deling kunnen zich laten verrassen 
door de planten die nu al bloeien en 

door de vogels die volop zingen en 
bezig zijn met hun nesten.

Fleurig bloemenlint door 
Horst aan de Maas 
Landschap Horst aan de Maas, Imkervereniging Horst en omstreken, 
Groen Groep Sevenum, Vogelwerkgroep ’t Hokske en de gemeente Horst 
aan de Maas maken zich samen sterk voor een bloemenlint door heel 
Horst aan de Maas. Landschap Horst aan de Maas start half maart met 
de inzaai-actie. 

Een fleurig bloemenlint door Horst aan 
de Maas verfraait niet alleen het land-
schap, maar helpt vooral om bijen, 
insecten en vogels voldoende voedsel 
te bieden. Zo wordt de biodiversiteit 
versterkt, zorgen de bijen en insecten 
voor een goede bestuiving van bloe-
men en planten en is er minder kans op 
vervelende plagen. 
Bedrijven en particulieren kunnen zich 
nu aanmelden om deel te nemen aan 
de inzaaiactie. Met het inzaaien van 
100 vierkante meter bloemen draag je 
al bij aan het versterken van het leef-
gebied voor bijen, insecten en vogels. 
De akkerrand, overhoek of het perceel 
dat je wil inzaaien maak je zelf zaai-

klaar. Is het perceel kleiner dan 250 
vierkante meter, dan zorg je ook zelf 
voor het inzaaien. Percelen groter dan 
250 vierkante meter kunnen tegen een 
vergoeding door Landschap Horst aan 
de Maas worden ingezaaid. 
Er zijn zes bloemenmengsels beschik-
baar. Van invloed op de mengselkeuze 
is het te bereiken doel en de voedsel-
rijkdom en structuur van de grond, maar 
ook welk beheer het vraagt. Meer infor-
matie over de bloemenmengsels, het 
zaaiklaar maken en de voorwaarden zijn 
te vinden op de website van Landschap 
Horst aan de Maas. Aanmelden kan tot 
30 maart via het aanmeldformulier op  
www.landschaphorstaandemaas.nl

Israel van Dorsten in Bibliotheek
De Boekenweek heeft dit jaar als thema ‘Ik ben alles’. Ter ere hiervan 
wordt Israel van Dorsten op maandag 13 maart geïnterviewd bij 
BiblioNu in Horst. Hij is één van de ‘kinderen van Ruinerwold’, het gezin 
dat jarenlang in een boerderij woonde zonder dat iemand er erg in had. 

Bijna 3,5 jaar na zijn vlucht uit de 
boerderij in Ruinerwold vertelt Israel 
van Dorsten zijn verhaal in het boek 
‘Wij waren, ik ben’. De geloofsover-
tuigingen van zijn vader waren zijn 
realiteit. In oktober 2019 maakte hij 
zich definitief los uit de wereld van 

zijn vader, die hem 25 jaar lang in zijn 
macht had. Het interview begint om 
20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Meld 
je aan via biblionu.nl/activiteiten of 
via de betaalpaal in de Bibliotheek. 
Ook niet-leden van BiblioNu zijn van 
harte welkom.
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Medische zorg

Tijden Heilige Missen
Broekhuizen 
Zondag 12 maart  09.30

Griendtsveen
Zondag 12 maart  11.00

Grubbenvorst 
Zaterdag 11 maart 19.00

Hegelsom
Zondag 12 maart 09.30

Horst
Zaterdag 11 maart 18.00
Zondag 12 maart 11.00
Maandag 13 maart  18.30
Dinsdag 14 maart  09.00
 + aanbidding
Woensdag 15 maart 18.30
Donderdag 16 maart  18.30
Vrijdag 17 maart 18.30

Kronenberg
Zaterdag 11 maart 19.15

Meerlo
Donderdag 16 maart  09.00
- Biddende moeders  09.30

Sevenum
Zondag 12 maart 09.30
 - Uitstellling Allerheiligste 14.00
Maandag 13 maart  18.30
Dinsdag 14 maart  18.30
Donderdag 16 maart  18.30
Vrijdag 17 maart  18.30

Swolgen 
Zondag 12 maart 09.30
Dinsdag 14 maart  19.00

Tienray
Woensdag 15 maart 19.00

De Schuilplaats
zondag kerkdienst 10.00

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

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

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

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

Alarmnummer
Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie? 
0900 88 44

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

Religie

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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Natuurfotograaf Jan Linskens
Workshop natuurfotografie 
IVN De Maasdorpen organiseert op zaterdag 15 april een workshop natuurfotografie. De workshop staat 
onder leiding van natuurfotograaf Jan Linskens. 

Natuurfotograaf Jan Linskens neemt 
de deelnemers mee naar natuurge-
bied Het Ham. Hier wordt gezocht naar 
mooie en interessante onderwerpen 
om te fotograferen. Zijn die gevon-
den, dan geeft Linskens tips hoe je het 
onderwerp zou kunnen fotograferen. 
Dit kan traditioneel zijn (denk aan een 

mooi landschap), maar ook wat crea-
tiever, bijvoorbeeld met hulpstukken.

Theorie doornemen 
De workshop begint om 08.00 uur 
in ’t Zoemhukske (Kasteellaan 3 in 
Horst) en duurt tot 12.00 uur. In ’t 
Zoemhukske stelt iedereen zich onder 

het genot van een kopje koffie of thee 
voor aan de hand van een meege-
brachte foto. Hier wordt ook enige 
theorie doorgenomen, die vervolgens 
op locatie in Het Ham kan worden 
toegepast. Aanmelding is moge-
lijk tot 1 april via de website van IVN 
Maasdorpen.

Pennenruilbeurs in Hegelsom 
Balpenverzamelaar Mart Heldens organiseert op zondag 12 maart in samenwerking met de 
Pennenverzamelaars Vereniging Nederland zijn inmiddels dertigste balpennenruilbeurs. Zoals altijd vindt de 
beurs plaats in Hegelsom. 

Ditmaal wordt de beurs gehouden 
in het voormalig kantoorgebouw 
op het PETC+ terrein aan de Pastoor 
Debijestraat 82. Ze begint om 10.00 

uur en duurt tot circa 15.00 uur. Wie 
nog balpennen met opdruk thuis 
heeft liggen en er graag vanaf wil, 
kan deze pennen bij Mart Heldens in 

de brievenbus deponeren (Venstraat 
44, Hegelsom). Hem bellen 
(077 39 85 388) kan ook, hij komt ze 
graag ophalen.

Stem 15 maart
LIJST 13

1 VOERENDAAL | GRUBBENVORST

“Ik kan niet al het goede doen dat Limburg nodig heeft, maar Limburg 
heeft wel al het goede nodig dat ik kan doen. Koester het platteland       

en Limburg bloeit op, want sterke dorpen maken sterke steden.”

www.limburgseseniorenpartij.nl

Verkiezingen Provinciale Staten Limburg

LSP voor een leeftijdsvriendelijk Limburg

 SENIOREN ACTIEF BETREKKEN
BIJ BELEIDSVOERING

 TOEGANKELIJKE EN
BETAALBARE ZORG

 BOUWEN VOOR SENIOREN

 BETAALBAAR EN GOED
BEREIKBAAR OPENBAAR VERVOER

Jos van den Borne
Griendtsveen

STEM WOENSDAG 15 MAART 2023
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Jos van den Borne

Sing along met Hoor’s 
Altijd al willen zingen, maar kun je geen muzieknoten lezen? Op zoek naar een nieuwe hobby? Is je vroegere 
koor ermee gestopt? Zoek je een nieuwe uitdaging? Vocalgroup Hoor’s houdt op de maandagen 20 en 27 maart 
en 3 april Sing Along repetities. 

Vocalgroup Hoor’s heeft in Jori van 
Gemert, in 2019 afgestudeerd aan de 
Rockacademie in Tilburg, een nieuw 
enthousiast muzikaal leidster. Met 
haar slaat het koor een nieuwe frisse 
richting in. Dit is een mooi moment 

voor nieuwe leden om kennis te 
maken met het vlotte repertoire van 
Hoor’s. 
Hoor’s repeteert elke maandagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in ‘t Gasthoês 
in Horst. Op 20 en 27 maart en 3 

april kunnen mannen en vrouwen 
meezingen tijdens Sing Along 
repetities in ’t Gasthoês. Die beginnen 
telkens om 20.00 uur. Geef je op via 
info@hoors.nl
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Veertien jaar geleden verruilde ze samen met haar man en vier zonen Gelderland voor Limburg, waar 
Esther haar draai al snel vond in Horst. Verhuizen staat dan ook niet meer op de planning en ze hoopt hier 
gelukkig oud te worden. Deze week wordt Esther Linders-van Helvoort (52) uit Horst geplukt.

Ondanks dat ze het enorm naar 
haar zin heeft in Horst en zichzelf 
niet snel nog eens ziet verhuizen, 
liggen Esthers roots in Rosmalen. 
Ze werd geboren in Hintham en 
verhuisde op 4-jarige leeftijd naar 
Berlicum. “Daar heb ik tot mijn 19e 
gewoond, samen met mijn zus en 
ouders”, vertelt Esther. “Omdat ik 
ging studeren en op kamers wilde, 
verhuisde ik naar Nijmegen en 
kwam daar in een studentenhuis 
terecht.” Esther begon aan de stu-
die rechten, maar maakte deze niet 
af. “Ik was meer bezig met andere 
dingen dan met mijn studie”, lacht 
ze. “Toen ik na twee jaar mijn pro-
pedeuse nog steeds niet had, dacht 

ik: ‘dit is niet de beste keuze’.” Het was 
echter niet zo dat Esther haar studie 
niet leuk vond, maar ze geeft aan dat 
de universiteit haar minder goed paste. 
“Ik ben meer praktisch ingesteld”, legt 
ze uit.
Na een tussenjaar, waarin Esther full-
time in een kledingzaak werkte, werd 
ze toch weer naar de juridische kant 
toegetrokken. “Ik ben toen hbo sociaal 
juridische dienstverlening gaan doen”, 
geeft ze aan. Nadat Esther vier jaar 
later haar opleiding afrondde, kwam 
ze tot de conclusie dat het werken bij 
een gemeente als bijvoorbeeld bij-
standsconsulent, wat gebruikelijk is na 
het afronden van deze opleiding, niet 
bij haar paste. “Ik was eigenwijs en 

wilde eigenlijk het bedrijfsleven in”, 
vertelt ze. Esther besloot te solliciteren 
als intercedent en vond een baan als 
consultant bij Tempo-Team Projecten in 
Nijmegen, waar ze acht jaar lang met 
veel plezier werkte.

Mannenhuishouden
Tijdens deze periode, waarin Esther 
genoot van het bedrijfsleven, werden 
ook haar vier kinderen geboren. Eerst 
kwam Ruben (22), toen Lucas (20) en 
drie jaar later volgde er zelfs nog een 
tweeling: Viktor en Gábor van 17. Het is 
dus te stellen dat Esther thuis omringd 
wordt door mannen. “Ik heb een echt 
mannenhuishouden, ja”, lacht ze. 
“Gelukkig vind ik dat heel erg leuk en 

samen met mijn man Jurgen vorm ik 
een echt team.”
Jurgen leerde Esther al op jonge leef-
tijd kennen, zij was 17 en hij was 18. 
“Zijn vader was de directeur van de 
lagere school waar ik op zat”, blikt ze 
terug. “Hij zat op een andere school, 
maar woonde in hetzelfde dorp als ik. 
We hebben elkaar pas echt leren ken-
nen op de kermis, bij de botsauto’s. 
Hij kwam langsgereden en vroeg of ik 
mee wilde in zijn botsauto. Hij schrok 
dat ik ‘ja’ zei, want dat had hij niet ver-
wacht”, lacht ze. De rest van de ker-
mis trok het stel samen op en nadat ze 
vervolgens ook nog aan elkaar gekop-
peld werden tijdens stijldansles, kregen 
Esther en Jurgen gauw genoeg verke-
ring.
Nadat ze allebei hun studie afrond-
den, gingen Esther en Jurgen op 
26-jarige leeftijd samenwonen. Eerst 
in Nijmegen, erna in Malden, waar 
de vier jongens ook geboren werden. 
“We kwamen toen op een punt dat 
we het huis een beetje te klein von-
den worden voor ons zessen”, geeft 
Esther aan. “Per toeval kwamen we 
nieuwbouwplan De Afhang tegen in 
Horst. Toen we gingen kijken, waren de 
huizen al bijna klaar. We waren op slag 
verliefd. Het was een hele leuke plek 
met veel ruimte.”

Nao ‘t Zuuje
Dit leidde ertoe dat het gezin veer-
tien jaar geleden Gelderland verruilde 
voor Limburgs grondgebied. Wennen 
ging gemakkelijk, geeft Esther aan. 
“We voelden ons heel snel thuis. 
Het scheelde ook dat de kinderen nog 
klein waren, waardoor er veel contact 
was met andere ouders. De jongens 
gingen voetballen en Jurgen is in het 
bestuur van de voetbalclub gegaan om 
mensen te leren kennen. We zijn zelf 
echt actief geweest hierin, dus dan 
bouw je snel nieuwe sociale contac-
ten op. Het helpt mee dat je heel snel 
wordt opgenomen in deze gemeen-
schap.” Esther vindt Horst dan ook veel 
gemoedelijker dan Malden. “De men-
sen zijn hier toegankelijker en we 
herkenden hier toch een beetje de 
Brabantse mentaliteit waar we zelf 
mee zijn opgegroeid.” In korte tijd 
leerde Esther veel nieuwe mensen ken-
nen, waar ze nog steeds goede contac-
ten mee heeft. “Toen ik op het begin 
bij de bakker kwam en er een rij stond, 
viel het me op dat de vrouw achter de 
balie alsnog hele gesprekken voerde 
met iedereen. In het begin moest ik 
wennen en dacht ik: ‘schiet even op’, 
maar dit veranderde al snel in waar-
dering voor het feit dat mensen hier 
zoveel interesse in elkaar hebben en 
het leuk vinden om elkaars verhalen te 
horen. Ik hou van Horst. Je hebt ruimte 
en rust, maar toch alle voorzieningen in 
de buurt die je nodig hebt.”

Grote stap
Toch verhuisde het gezin anderhalf 
jaar geleden nog een keer, maar dit-
maal wel binnen Horst zelf. “Dit komt 
doordat ik met allerlei plannen bezig 
ben”, geeft Esther aan. “Uiteindelijk 
ben ik toch voor gemeentes komen 
te werken. Ik werk als juridisch kwa-
liteitsmedewerker en vertrouwens-
persoon voor de gemeente Helmond. 

Het is leuk om te doen, maar ik wilde 
nog iets anders leren.” Esther besloot 
de opleiding tot mediator te volgen. 
“Ik ben gespecialiseerd in familieme-
diation”, vertelt ze. “Dit houdt in dat 
ik help wanneer er problemen zijn 
binnen families, zoals scheidingen. Ik 
doe ook mediations voor de gemeente 
Helmond, maar wilde hiermee ook 
graag voor mezelf beginnen.” Omdat 
Esther hier een eigen ruimte voor 
nodig had, wilde ze in eerste instantie 
een kantoor huren. “Toen ik per toeval 
op Huispedia keek, kwam ik dit huis 
tegen. Er zit een hele aparte ruimte in, 
waar je een eigen kantoor in zou kun-
nen richten. Dat was ideaal.”

Ik kijk uit naar de 
aankomende periode

Alles kwam in een stroomversnelling, 
nadat Esther en Jurgen vrij snel nadat 
ze een bod deden uitgekozen werden. 
“In mei wonen we hier nu twee jaar. 
We hebben alles verbouwd en ik heb 
inmiddels mijn eigen kantoor.” Dat 
betekent ook dat Esther nu langzaam 
aan het starten is als mediator onder 
de naam Esther Linders Mediation. 
“Ik ben echtscheidingsbemiddelaar, 
familiemediator en arbeidsmediator”, 
legt ze uit. Zo’n grote stap nemen op 
latere leeftijd was voor Esther wel 
spannend, geeft ze aan. “Maar vooral 
superleuk, dus ik kijk uit naar de aan-
komende periode. Voor nu combineer 
ik het met mijn werk voor gemeente 
Helmond en dan zie ik hoe het loopt in 
de toekomst. Mensen helpen vind ik 
het leukste wat er is, dus het vak ligt 
me echt.”

Fietsvakanties
Ondanks haar drukke gezinsleven 
houdt Esther nog wat vrije tijd over 
voor haarzelf. Die besteedt ze graag 
in de sportschool. “Ik ben graag 
actief bezig”, vertelt ze. “Naast fit-
ness wandel ik graag en ook stap-
pen Jurgen en ik graag de fiets op.” 
Die liefde voor fietsen gaat ver terug, 
want vroeger ging het stel zelfs ieder 
jaar op fietsvakantie. “Toen we stu-
dent waren, hadden we weinig geld 
voor luxe vakanties. Daarom stap-
ten we altijd de fiets op en fietsten 
we gewoon helemaal naar Spanje of 
Italië. Mensen verklaarden ons echt 
voor gek, maar dat was superleuk. Nu 
we kinderen hebben, doen we dat niet 
meer, maar als ze straks niet meer 
meegaan, zou ik zo weer de fiets 
opstappen voor zo’n vakantie samen.”

Dromen
Als Esther naar de toekomst kijkt, 
hoopt ze dat ze haar eigen praktijk uit 
kan gaan bouwen. “Daar ligt mijn hart. 
Ik word er blij van en het geeft me 
energie”, legt ze uit. “Verder ben ik niet 
iemand die grote doelen stelt. Ik ben 
redelijk snel tevreden met dingen. Ik 
heb een fijne plek om te wonen, leuk 
werk en het gaat goed met mijn gezin: 
dan ben ik een blij mens. Je moet 
genieten van de simpele dingen.”

Tekst: Floor Velthuizen

Esther Lindersvan Helvoort Horst
Geplukt

Installatietechniek

Noordsingel 35  Horst n T 077 398 18 27

Riolering
n Rioolontstoppingen n
n Aanleg rioleringen n

n Vervanging en onderhoud n

www.bekro.nl

BEKRO Horst
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons komen helpen 

bij het oogsten van onze cherrytomaten. Op zaterdag en in de vakanties.
Is dit iets voor jou?

Ga naar www.sweetlions.nl en meld je aan.
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