Wij zoeken een

salestalent
https://kempencreeert.nl/vacature-media-salestalent/

20
10

WK42 \ 2022

02 16-plussers dankzij 03 Vos stilt honger op 04 ‘Corona heeft voor 05 TaalRijk en

themafeesten SW!TCH
onder de pannen

Wilhelminaplein

de nodige stagnatie van
Stichting BES gezorgd’

Dynamiek bieden
vluchtelingen structuur

11 Gemeentenieuws

Horst aan de Maas

Vastenaovend
De schmink mag weer op het gelaat, de steek op het hoofd en het pakje kan uit de kast: op zaterdag 15 oktober werd het Horster vastenaovendseizoen afgetrapt. Tijdens de liedjesavond van carnavalsvereniging D’n Dreumel in een uitverkocht Gasthoês gingen de jongens van de Moelbaereboys er met de winst vandoor. Hun nummer ‘Wao ziede geej dur enne
vá’ was goed voor de Toën te Baerts-trofee. Zij werden op de voet gevolgd door het duo Miel en Dirk met hun nummer ‘Bonte Spraone’ en Twie hand op ien Proek met ‘1000x opneej’.
De aanmoedigingsprijs was een prooi voor de Kastiëlkwaekers met haar nummer ‘Ut vluugt veurbeej’. Met de 60e editie van de Horster liedjesavond werd vastenaovend 2023 in
Horst aan de Maas officieel geopend. / Beeld: D’n Dreumel

Haalbaarheidsonderzoek naar twee locaties

‘t Brugeind opnieuw bekeken als
optie dorpsaccommodatie Meerlo
Na een gesprek met werkgroep Accommodatieplan Meerlo gaat gemeente Horst aan de Maas opnieuw
bekijken of de locatie bij sporthal ’t Brugeind een optie is voor de nieuw te realiseren dorpsaccommodatie. In een eerder stadium liet het College van B&W weten dat de aangedragen opties bij zowel de kerk als
’t Brugeind teveel bezwaren kenden, en enkel een dorpsaccommodatie bij muziekgebouw De Speulplats
een haalbare kaart zou zijn.
In Meerlo leeft de behoefte voor
een multifunctionele accommodatie,
waar verenigingen een nieuw
thuis krijgen, al enkele jaren.
Nu vinden activiteiten, wedstrijden
en evenementen nog versplinterd
plaats, verdeeld over verschillende
(horeca)gelegenheden in het dorp.
Bovendien werd voor een aantal
verenigingen de beschikbare ruimte

schaarser nadat zaal-restaurant
’t Brugeind een gedeelte verkocht,
ten behoeve van woningbouw.
In beginsel waren er drie mogelijke
locaties in beeld voor de nieuw
te realiseren dorpsaccommodatie
in Meerlo: de kerk, de sporthal
en muziekgebouw De Speulplats.
Bij een aantal verschillende meeten inspraakmomenten, gaf een

meerderheid van het dorp te
kennen dat haar voorkeur daarbij
in eerste instantie uitgaat naar
een accommodatie bij sporthal
’t Brugeind. “Ook als werkgroep gaat
onze voorkeur uit naar die locatie”,
laat Johan Coenders namens de
werkgroep weten.
Lees verder op pagina 02
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‘t Brugeind opnieuw bekeken als
optie dorpsacconnodatie Meerlo
Desondanks concludeerde het
college enkele weken geleden dat
muziekgebouw De Speulplats de
enige reële optie was. Verbouwing
van de kerk zou simpelweg te
duur worden en er is een gebrek
aan buitenruimte rondom de kerk,
waardoor er door deze optie al
gauw een streep ging. Een aantal
ondergrondse voorzieningen
rondom de sporthal zou een
belemmering vormen voor die
locatie. Hier zou onder andere
een bergbezinkbassin verplaats
moeten worden. Een dure
operatie. Volgens de werkgroep
kan hier bij het ontwerp echter
rekening mee gehouden worden,
zodat dit niet nodig is. Het zijn
bezwaren en argumenten waar
oplossingen voor te vinden zijn, zo
is de overtuiging.

Meerlose bever
Er is, niet voor het eerst dit jaar, een bever actief geweest in Meerlo.
Dit keer heeft het beschermde en knagende dier een boom ter hoogte
van de Veestraat in Meerlo omgelegd. De boom is daarbij dwars over de
Grote Molenbeek gevallen, waarbij het de doorgang verspert.
Het Waterschap Limburg is reeds op de hoogte van de beveractiviteiten
en zorgt dat de boom van het water gehaald wordt. / Beeld: René Poels

Constructief onderhoud
Na een onderhoud met een afvaardiging van het college, waarbij de
werkgroep haar argumenten en
voorkeuren kenbaar kon maken, is
nu besloten dat er opnieuw wordt
bekeken of sporthal ’t Brugeind – in
Meerlo ook wel ’t Tumpke genoemd
– geschikt is als locatie. “Daar kunnen we de combinatie maken met
sportverenigingen die nu al gebruikmaken van de hal”, geeft Coenders
aan om te benadrukken dat er grote
voordelen aan deze locatie kleven.
“We hebben een fijn en constructief
gesprek gevoerd met een afvaardiging van het college. Daarin is
aangegeven dat de gemeente de
bezwaren opnieuw tegen het licht
gaat houden, om de haalbaarheid
nogmaals te toetsen. Het college
vindt de locatie bij de sporthal ook

een reële optie, mits onze argumenten kloppen waardoor het ook op
die plek mogelijk moet zijn om een
dorpsaccommodatie te realiseren.”
Met het eerder verstrekte krediet
van 10.000 euro gaat de werkgroep
Accommodatieplan Meerlo nu een
haalbaarheidsonderzoek uitvoeren
naar de realisatie van een dorpshuis
op de meest geschikte plek in het
dorp.

De gemeente gaat
opnieuw de bezwaren
tegen het licht houden

Tekst: Jelle van Hees

Voor en door jongeren

16-plussers dankzij themafeesten SW!TCH onder de pannen
Het bleek onlangs een heet hangijzer tijdens jongerendebat Zinnige Zaken in de raadszaal van Horst aan de
Maas: het gebrek aan activiteiten voor de jeugd vanaf 16 jaar. Daar komt nu verandering in. Initiatief SW!TCH,
een samenwerking van jeugdsozen, jeugdige kartrekkers en jongerenwerkers, start met het organiseren van
themafeesten, speciaal voor 16-plussers. Het eerste wapenfeit vindt op vrijdag 21 oktober plaats bij OJC Niks.

077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

De jongerensoos in Horst wordt voor
de eerste editie volledig omgetoverd
in winterse sferen, vertelt Jarno Cox,
die als één van de kartrekkers actief is
voor SW!TCH. “We gaan themafeesten
organiseren voor jongeren uit de omgeving van Horst aan de Maas, die nu
een beetje tussen wal en schip vallen.
Het eerste thema is ‘Skitrip’. Een avond
vol muziek en entertainment, waar ook
ruimte is voor Horster muzikaal talent.”
Samen met jongerenwerker Daan
Vissers van Synthese en een drietal
jeugdige bestuursleden, begon Jarno
met SW!TCH. “Uit eerste hand zagen we
dat er behoefte was voor activiteiten
voor 16-plussers.”

Commercieel adviseurs

Gebrek aan activiteiten

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Een vermoeden dat nog maar eens
bevestigd werd tijdens jongerendebat

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

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
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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 r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
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komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
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inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
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Zinnige Zaken op dinsdag 4 oktober
in de raadszaal van Horst. Liefst twee
van de vijf stellingen gingen over het
gebrek aan activiteiten voor tieners
uit deze regio. “We hebben inmiddels
een gesprek gehad met een aantal van de jongeren die haar zorgen
uitte tijdens dat debat”, vertelt Jarno.
“Binnenkort presenteren ze hun stelling en bevindingen aan de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering.
Het zou leuk zijn als het tot een constructieve samenwerking komt met
alle betrokkenen. Dus samen met de
betreffende jongeren, gemeente Horst
aan de Maas en wij als organisatie.
Op dit moment is die samenwerking
met de gemeente er nog niet. We zijn
een zelfstandig opererende non-profit
organisatie.” Het themafeest bij OJC
Niks vormt wat dat betreft een mooie

Rozenbottels
De Lottumse basisschoolkinderen van de Bottel waren
onlangs te gast in de Rozenhof
in hun dorp. Daar stond een
educatieve ochtend op het
programma, met het thema van
de kinderenboekenweek Gi-gagroen. De kinderen leerden niet
alleen alles over het telen van
rozen, maar ook duurzaamheid
was een belangrijk thema.
Na het educatieve deel volgde
een speurtocht, waarna er
geproefd kon worden van
rozen. De kinderen lieten zich
de rozenbottels-, jam, limonade,
ice tea én blaadjes goed smaken. Basisschool De Schakel uit
Broekhuizenvorst was later in
de week ook te gast in de
Rozenhof.

pilot voor SW!TCH. “Daar zal blijken
wat de jongeren van deze opzet vinden. We juichen het toe dat ze met ons
meedenken en hun voorkeuren aangeven. We willen dit concept verder
uitrollen, onder andere bij de jeugdsozen in de kerkdorpen. Daar zijn ook
al enkele gesprekken over geweest”,
meldt Jarno. “Onze tweede activiteit
staat al gepland, die gaat plaatsvinden
bij BreakOut in Horst.”

Pilsje aan de bar
SW!TCH heeft plannen genoeg in de
pijplijn om verveling bij 16-plussers
in de weekenden te bestrijden, vertelt Jarno. “We zijn in gesprek om de
afterparty van het ketenvoetbaltoernooi te organiseren. We hanteren bij
onze activiteiten een minimumleeftijd van 16 jaar, zonder maximum.
Wel mikken we op een doelgroep tot
25 jaar, om het vooral voor de 16-plussers leuk te houden.” Door middel van
een systeem met polsbandjes kunnen
18-plussers zich onderscheiden, zodat

ze een pilsje kunnen halen aan de bar.
“Al dat soort zaken gaan we evalueren na afloop van ‘Skitrip’. Kijken wat
er beter en anders kan.” De deuren van
OJC Niks openen vrijdag om 21.00 uur
voor de jongeren. Om 03.00 uur wordt
er afgesloten. De jongerenavond wordt
georganiseerd met hulp van louter vrijwilligers. “Voor jongeren, door jongeren. Dat is het idee. We regelen dus zelf
de bardiensten, de entree en de communicatie”, legt Jarno uit. “Daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. Dat gaat
zowel om vrijwilligers die op de avonden zelf kunnen helpen, als mensen die
een steentje bij willen dragen tijdens
de voorbereidingen. Geïnteresseerden
mogen zich vrijdagavond bij de organisatie melden, of een berichtje sturen via
onze Instagrampagina (switch_hadm).
Daar is ook alle informatie over ‘Skitrip’
en aankomende evenementen te vinden.”

Tekst: Jelle van Hees
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IJsbaan terug in Horst
Na twee jaar van afwezigheid keert deze winter de ijsbaan weer terug in het centrum van Horst. Stichting
IJsbaan Horst heeft gekozen voor een variant van kunststof.
De hoge energieprijzen liggen ten
grondslag aan de keuze om voor een
versie van kunststof te gaan. Met een
verwachte energieprijs die vijfmaal
hoger ligt dan de laatste jaren, is het
niet mogelijk om drie weken lang de
ijsbaan in Horst te realiseren met een
echte baan. De stichting vindt het

daarnaast van belang dat het schaatsen voor zoveel mogelijk schaatsers
toegankelijk blijft. “Een middagje
schaatsen moet voor iedereen betaalbaar blijven”, vertelt Paul van Rengs,
voorzitter van Stichting IJsbaan Horst.
“De keuze voor een kunststof schaatsbaan maakt dit mogelijk.” De baan

van kunststof heeft bijna dezelfde glijeigenschappen als een echte ijsbaan,
maar is niet koud en nat. Het zal even
wennen zijn, maar de organisatie is
ervan overtuigd dat ze een sfeervol
evenement neer kan zetten waar met
veel plezier geschaatst kan w
 orden.
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Vos stilt honger op
Wilhelminaplein
WhatsAppgroepen in Horst aan de Maas werden de laatste paar
dagen overspoeld met een vrij opmerkelijk filmpje. Het werd
gemaakt door Luc van Rijt en in de beelden steelt een vos de show.
Dat klinkt niet direct bijzonder, denkt u wellicht. Het feit dat de
bewuste vos op zijn dooie gemak rondscharrelde op het
Wilhelminaplein, was dat echter wel.

Feestelijke opening Innovation
Hub Supply Chain Valley
Burgemeester Ryan Palmen, Erwin Boom (wethouder gemeente Venlo), René van Loon (directeur Gezondste
Regio) en Peter Pardoel (voorzitter Supply Chain Valley) hebben woensdag 12 oktober in Sevenum de
Innovation Hub van Supply Chain Valley officieel geopend. Dit gebeurde onder het toeziend oog van bijna
tweehonderd aanwezigen.

Stichting Supply Chain Valley is
gebouwd op de fundamenten van
Smart Logistics Centre Venlo. Deze
samenwerking van logistieke bedrijven, overheden en kennisinstellingen
was sinds 2014 actief in NoordLimburg. In de nieuwe vorm richt de
organisatie zich op logistiek- agrofooden maakindustrie, met als verbindende factor: de Supply Chain.
Samen wordt gewerkt aan thema’s
zoals arbeidsmarktproblematiek, duurzaamheid, energietransitie, innovatie en digitalisering. Maar ook een

op Europa gerichte regiomarketing
en -branding. De Euregionale focus
is eveneens een verandering. Supply
Chain Valley is actief vanuit NoordLimburg en werkt samen met het
Duitse WFG Kreis Viersen.
Het meest tastbare is de Innovation
Hub van Supply Chain Valley. Deze
locatie van meer dan 2.000 vierkante
meter is voorzien van alle gemakken
die passen in het tijdsbeeld van nu en
de toekomst, voor het organiseren van
meetings, congressen, seminars, trainingen en workshops. Het pand heeft

ook ruimtes voor starters, een proeftuin voor robotisering en living labs.
Met de Innovation Hub is een fysieke
locatie gerecreëerd voor Supply Chain
innovatie in de regio Noord-Limburg.
Bedrijven, kennisinstellingen, studenten, overheid en omgeving kunnen
elkaar hier ontmoeten en inspireren
en samenwerken aan innovatieve projecten. Het is daarmee een uithangbord voor de Limburgse ambitie om
een voorbeeld te zijn op het gebied
van innovatie, duurzaamheid en toegevoegde waarde.

Luc stond dan ook best eventjes
vreemd te kijken, vertelt hij. “In eerste instantie dacht ik dat het een
kat was.” In z’n vrije tijd is Luc dj
en hij had zaterdagavond plaatjes
gedraaid bij OJC Niks. Daar krijg je
behoorlijke trek van, en dus ging hij
na afloop op zoek naar een nachtelijke snack. “Ik was aan het bellen
met mijn moeder, in de hoop dat
zij thuis nog iets te eten had staan.
Toen zag ik in de plantenbak dus
iets wat op een kat leek. Nadat ik
dichterbij kwam, zag ik dat het een
vos was. Toen ben ik direct gaan filmen. Het werd een bijzondere ontmoeting”, blikt hij terug. Luc bleek
niet de enige met een rammelde
maag op dit nachtelijke tijdstip.
“Waarschijnlijk was het dier op zoek
naar eten. Het vreemde was dat
de vos helemaal niet schuw was.
Op nog geen meter afstand keek ‘ie
nog eventjes naar me om en liep
daarna weg.” Luc fietste nog achter de vos aan, maar ter hoogte van
pizzeria Domino’s verdween het dier
om het hoekje. Of het daar z’n honger heeft weten te stillen, is onbekend. Iets wat Luc in ieder geval wel
lukte. “Mijn moeder had thuis nog

De hele maand
oktober -20%
op alle kunstkerstbomen

wat te eten liggen, dus ik ben maar
naar huis gefietst.”
De rondscharrelde vos op het
Wilhelminaplein staat niet op zichzelf. In steden worden steeds vaker
vossen gesignaleerd, zo weet Lieke
Verhoeven van Staatsbosbeheer.
“Normaliter is de vos een vrij
schuchter dier, maar in steden is
veel voedsel te vinden. In principe
kan het geen kwaad dat ze op plekken komen waar mensen leven.
Er is natuurlijk wel een grotere kans
dat ze overreden worden wanneer
ze de natuur verlaten.” Daar staat de
afwezigheid van een andere dodelijke vijand van de vos tegenover,
aldus boswachter Jeroen Craenmehr
die de zonnige kant van de situatie inziet. “In de stad wordt niet
gejaagd. Een vos kan prima overleven in de bewoonde wereld en
zorgt daarnaast ook voor het bestrijden van plaagdieren als muizen
en ratten. Toen ik voorheen vaak
‘s nachts op pad ging om vleermuizen te inventariseren, kwam ik wel
vaker een vos tegen midden in een
woonwijk.”
Tekst: Jelle van Hees
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Sevenumse
Jan Tinbergen
straat krijgt
nieuwe naam
Op het industrieterrein in
Sevenum wordt binnenkort
niet meer naar de Jan
Tinbergenstraat genavigeerd.
Nog geen twee jaar nadat de
straatnaam door het College
van B&W werd toegekend,
wordt deze nu veranderd in de
Malcolm McLeanstraat. Reden
is verwarring bij chauffeurs,
omdat ook in Venlo een Jan
Tinbergenstraat ligt, nog geen
4 kilometer van de straat in
Sevenum.
In de praktijk blijken chauffeurs regelmatig in Venlo op de
Jan Tinbergenstraat te staan,
daar waar ze in Sevenum hadden moeten zijn. En andersom.
Verwarrend, zo beaamt het college van Horst aan de Maas.
Daarom is besloten om de
straatnaam, vernoemd naar
de Nederlandse econoom en
natuurkundige Jan Tinbergen,
te vervangen. Spoedig worden de straatnaambordjes vervangen en heet de straat op
het industrieterrein de Malcolm
McLeanstraat. McLean was een
Amerikaanse ondernemer die
wordt beschouwd als de grondlegger van de containerisering,
het vervoer van ladingen in containers. Hij stond aan de wieg van
de ontwikkeling van de metalen
container die het laden en lossen
voor altijd veranderde.
De nieuwe straatnaam is gekozen uit een lijst die is samengesteld door gemeente Horst aan de
Maas, gemeente Venlo, Dorpsraad
Sevenum en de heemkunde
vereniging. Gemeente Venlo is
op de hoogte gebracht van de
naamswijziging, in de hoop dat
het probleem zich in de toekomst
niet nogmaals voordoet. Aan het
intrekken van de huidige straatnaam zijn een aantal consequenties verbonden. Belanghebbende
bedrijven aan de betreffende
straat hebben schriftelijk ingestemd met de vrijwaring van de
gemeente, waardoor organisatorische en financiële gevolgen niet
verhaald kunnen worden.

Sociaal en sportief anker voor mensen met beperking

‘Corona heeft voor de nodige stagnatie
van Stichting BES gezorgd’
Stichting Bewegen en Sport (BES) ondersteunt en begeleidt mensen met een beperking bij deelname aan
sportieve activiteiten in de regio. Dat doen ze door middel van rolstoeldansen (Roll for fun), een jongerengroep (GFiT) en dansgroep (Mikado). “Vooral het plezier staat daarbij voorop”, geeft bestuurslid Els Kusters
aan. Ze is samen met de andere bestuursleden naarstig op zoek naar versterking en ondersteuning op organisatorisch vlak, anders lijkt het een kwestie van tijd voordat de stichting kopje onder gaat.

De stichting ontving onlangs een cheque van de Rabobank, van wie het
personeel een vereniging mocht uitzoeken om een financiële bijdrage te
gunnen. “Wij zijn blij dat stichting BES
één van de gelukkigen mocht zijn”,
vertelt Els. “Dat bedrag komt onder
andere ten goede aan lesmateriaal
voor onze jeugdleden en eventueel
aan lesrolstoelen en een muziek-

installatie. Zaken die fijn zijn om in
eigen beheer te hebben.” Het is een
welkome opsteker voor de stichting, die het sportaanbod voor mensen met een beperking dolgraag wil
uitbreiden. “Daarbij gaan we graag
op zoek naar de mogelijkheden die
aansluiten bij de bestaande sportverenigingen in Noord-Limburg. We zijn
bijvoorbeeld bezig met een samen-

Vier generaties

werking op het gebied van sport en
fitness. Het gaat ons om de beleving
van sport en spel, voor mensen met
een beperking. In de breedste zin van
het woord.”

Sociale functie

daarnaast mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
in contact met elkaar. We merken
op sociaal vlak het belang voor
onze doelgroep. De contacten die
voortvloeien uit het sportaanbod.
Dat proberen wij te faciliteren.”
Dat blijkt in de praktijk steeds lastiger. Het vinden van geschikte locaties blijkt nogal eens een opgave,
alsook het nijpende gebrek aan
collega-bestuursleden. “Corona
heeft voor de nodige stagnatie van
onze stichting gezorgd”, vertelt Els.
“Door trieste omstandigheden hebben wij helaas afscheid moeten
nemen van enkele bestuursleden,
die sinds de oprichting dragende
krachten waren. De voornaamste
rollen hebben we met het huidige
bestuur opgepakt, maar de vacante
posities zijn voor de langere termijn nog niet ingevuld.” De stichting
zorgt wekelijks voor sport en beweging voor enkele tientallen jongeren
en volwassenen. “Bij de sportactiviteiten kunnen we extra begeleiding
goed gebruiken. Dus zowel vrijwilligers als nieuwe leden moedigen we
van harte aan om zich te melden”,
vertelt Els enthousiast.
Op www.stichtingbes.nl is verdere
informatie te vinden over de activiteiten en functies van de stichting.

“Plezier blijft altijd het allerbelangrijkste”, vertelt Els. “Dat geldt voor
iedere sporter. Wij brengen bij BES

Tekst: Jelle van Hees

HALLO op reis

BEKRO Horst
www.bekro.nl

Bronboringen & Bronbemalingen

Lott maakt vier
Dompelpompen generaties vrouwen
in verschillende uitvoeringen.
En alle toebehoren zoals:
■ persslangen ■
■ snelkoppelingen ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Op 16 augustus is Lott Strijbos geboren. Mama is Ellen Cox (32) uit
Castenray. Lott is de kleindochter van Corry Cox-Janssen (66) uit
Tienray en de achterkleindochter van omi Bets Janssen-Geurtjens (95)
uit Tienray.

HALLO in Lourdes
De HALLO is weer in de koffer mee op reis gegaan. Op de foto,
gemaakt op zaterdag 17 september, staan Thea SteeghsHoltermans, Sjaak Steeghs, Dorine Wijnhoven en Truus in ’t Zandt.
Zij komen alle vier uit Horst aan de Maas en hebben samen met de
andere gasten van Lourdesgroep Maas en Peel genoten van een
prachtige bedevaart.
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TaalRijk en Dynamiek bieden schoolgaande
vluchtelingen veiligheid en structuur
Meer dan zestig kinderen die verblijven op de noodopvanglocatie voor vluchtelingen in de Kasteelse Bossen in
Horst, krijgen sinds deze week onderwijs in deze gemeente. Twintig van hen gaan drie keer per week naar
‘t Depje, onderdeel van basisschool De Doolgaard en bijna veertig leerlingen wandelen dagelijks naar
TaalRijk, onderdeel van het Dendron College.
Zowel het schoolbestuur als leerlingen stonden maandag 17 oktober te
trappelen om te beginnen, zo vertelt coördinator Sanne Nijsten van
TaalRijk. “Maandag waren de nieuwe
leerlingen voor het eerst op school.
We zijn ze op gaan halen bij de
Kasteelse Bossen, waar iedereen keurig op tijd klaar stond. Dat zegt wel
iets over het enthousiasme.” Er moest
op organisatorisch vlak wel eventjes
geschakeld worden om het onderwijs mogelijk te maken, zo geeft ze
aan. “We geven nu les aan in totaal
tweehonderd leerlingen, waaronder
dus veertig die afkomstig zijn van de
noodopvang bij de Kasteelse Bossen.
Gelukkig is het in onze sector heel
normaal om snel en flexibel te schakelen, maar het vraagt wel veel van
het team. Inwerken van nieuwe collega’s, aanschaf van nieuwe materialen, de beschikbaarheid van extra
lokalen: noem maar op. Je merkt dat
iedereen binnen TaalRijk er echt voor
wil gaan. Juist doordat het team zo
betrokken is, zit je er bovenop. Als je
dan ziet hoe ijverig, gemotiveerd en

vrolijk de nieuwe leerlingen zijn, dan
is het dat allemaal meer dan waard.”

Structuur
Ook op basisschool De Doolgaard
meldde zich maandag 17 oktober
een flink aantal nieuwe gezichten.
Ongeveer twintig kinderen die op de
crisisnoodopvang verblijven, volgen
er sinds deze week basisonderwijs.
“In eerste instantie gaat dat om drie
dagen per week, maar we willen
uiteindelijk toe naar een volledige
schoolweek”, vertelt Dorien Sommers,
die als bestuurder van Dynamiek
Scholengroep blij is dat er voor een
veilige leeromgeving en structuur
wordt gezorgd bij de bewuste kinderen. “Wij zijn hartstikke blij dat we de
kinderen dit aanbod kunnen bieden.
Ze hebben al genoeg achter de kiezen
en op deze manier komt er weer een
beetje vastigheid en structuur in hun
leven. Dankzij de flexibiliteit van onze
leerkrachten hebben we dit kunnen
bewerkstellingen, en daar ben ik heel
trots op”, vertelt ze. Het huidige lerarentekort zorgde wat dat betreft voor

een extra uitdaging. “We werken met
de kinderen in twee groepen, waarbij in beide klassen een leerkracht
en ondersteuner voor de klas staan.
We doen het graag goed en zorgvuldig, daarom beginnen we in eerste
instantie met drie in plaats van vijf
dagen onderwijs.”

Leeftijd of niveau
Net als bij Dynamiek hameren ze ook
bij TaalRijk op het belang van structuur.
“Naast plezier is dat het belangrijkste
aspect bij dit type onderwijs. Het is
uiteraard ook van belang dat de kinderen iets leren, maar het begint allemaal
bij het sociaal-emotioneel welbevinden. Zeker bij de leerlingen die vanuit
de Kasteelse Bossen komen is het extra
belangrijk om daar voldoende aandacht
aan te besteden. Zij hebben doorgaans
al veel meegemaakt. Wij proberen
iets bij te dragen, waardoor het kind
zich beter gaat voelen”, aldus Sanne.
Het belang om daarbij op educatief
vlak niet te hard van stapel te lopen,
wordt ook door Dorien onderstreept.
“Het is zaak dat we eerst een veilige

omgeving creëren voor deze leerlingen op school. Daarom starten we niet
al vanaf dag één met het geven van
volledig onderwijs. Eerst laten we de
kinderen zich thuis voelen op onze
school en gaan we aan de slag met de
Nederlandse taal. Daarna inventariseren we het huidige niveau van de kinderen en gaan we na welk onderwijs
ze al gehad hebben. Wanneer we dat in
kaart hebben, bepalen we hoe we het
basisonderwijs voor deze groep verder
vorm gaan geven. Leerlingen worden
verdeeld over twee klassen, maar dat
kan zowel op niveau als leeftijd gebeuren.”

Taalbarrière
Bij TaalRijk gaan de scholieren, allemaal tussen de 11,5 en 18 jaar oud, wél
vijf dagen per week naar school. Waar
de basisschoolleerlingen van ‘t Depje
met een bus van en naar de Kasteelse
Bossen worden vervoerd, komen zij te
voet. “Een inwoner van de Kasteelse
Bossen loopt ‘s morgens met de leerlingen mee en brengt ze naar school.
Tot het moment dat ze de weg zelf
goed genoeg kennen.” De taalbarrière
- veel van de kinderen spreken geen
Engels, laat staan Nederlands - vormt
voor beide scholen een uitdaging.
“We hebben een specialist op twee-

talig onderwijs in dienst”, legt Dorien
uit. “Daarnaast maken we gebruik van
middelen die ondersteuning bieden
aan taal. Daarbij kun je bijvoorbeeld
denken aan foto’s en tekeningen.
Uiteindelijk is het wel ons doel om de
kinderen ook een beetje Nederlands
te leren.” Bij TaalRijk hebben ze wat
dat betreft meer ervaring op het
gebied van leerlingen die het Engels
niet machtig zijn. “Ook bij dat aspect
is flexibiliteit van groot belang. Deze
groep leerlingen is niet anders dan de
leerlingen die we normaal gesproken
van onderwijs voorzien bij TaalRijk.
We doen dit al jaren”, vertelt Sanne.
“Soms moet dat met handen en voeten. We maken veel zaken visueel en
gebruiken lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen als communicatiemiddel.”

Amv’ers
Binnenkort wordt er nogmaals een
flink beroep gedaan op de flexibilteit
van de leerkrachten bij TaalRijk, wanneer de zestig alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’ers) die in
het Gr8 Hotel in Sevenum verblijven,
onderwijs gaan volgen. Vanaf dinsdag
1 november starten de amv’ers met
het volgen van lessen.
Tekst: Jelle van Hees

22
23
Kom 22 & 23 oktober naar het Wooninspiratie Weekend bij Home Park Interchalet in Horst.
Profiteer van heel veel voordeel en neem deel aan productdemonstraties.

T MAAR
MAAK KANS OP CADEAUKAARTEN TO

€1000!

homepark-interchalet.nl
Alles voor in en om het huis
Horst

LIEFST
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Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 4855 0730 optidee.nl/
peggy-wismans fb: Opti-Duur
Vorstvrije bedrijfs(opslag)ruimtes
te huur in Sevenum. Goed bereikbaar
en op afgesloten terrein 06 8350 4490
Zoekt U hulp voor het onderhoud
van Uw tuin? Bel of app 06 5321 2533
(Keij Groen ZZP tuinman)

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

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 5285 9348.

T.k gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier bloter mesttank
kipper tractor enz 06 1907 6959

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

Afvallen mbv hypnose: emotie-eten,
Hypnotische maagband, snoepen
Suikerverslaving. Leon 06 1093 0235
HypnosePraktijkPhilips.nl Deurne

Schilder bied zich aan voor al
uw Schilder , Tex , en Behang
werkzaamheden , bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 2933 6685

Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 8294 4793

Vele kleuren viooltjes, heide,
siervruchten en pluischrysanten,
potgrond. Hay Cox, Molengatweg 4,
Horst--065 4306 964.

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

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

HAN-MARK
ARENDSE

Opening

U I T VA A R T Z O R G

29 oktober

Samen onderweg naar een mooie herinnering

13:00 - 16:00

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Americaanseweg 54, Horst
0617641892

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

OVERLAST DOOR
PLAAGDIEREN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

WWW.TRAAS.NL

Nek- of schouderklachten? Janssen
Sportmassage Horst 0646216139
info@janssen-sportmassagehorst.nl

uit vaar t verzorging

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
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Geplukt

Peter Crienen Horst
Na 34 jaar als conciërge te hebben gewerkt op SBO de Twister (voorheen de Peelhorst) in Horst, gaat Peter
Crienen op woensdag 16 november met pensioen. De afgelopen 34 jaar stond hij altijd klaar voor de leerlingen, leerkrachten en ouders en hij wordt ook wel het hart van de school genoemd. De school wil hem dan
ook graag in het zonnetje zetten. Daarom wordt de 66-jarige Horstenaar deze week geplukt.

meer doen en kwam ik via een vacature als klusjesman bij de Peelhorst
terecht. Dat had ik veel eerder moeten
doen.”
Peter kijkt dan ook met een voldaan gevoel terug op zijn carrière.
Een hoogtepunt kiezen is voor hem
bijna onmogelijk. “Wat me altijd bij
zal blijven is toen ik 65 jaar werd.
Dit zal ik niet gauw vergeten. Ik werd
thuis opgehaald met een sportauto
en alle kinderen hadden iets voor me
gemaakt. Ik had uiteindelijk thuis de
hele berging vol staan met werkstukjes. Dat was heel bijzonder.”

Pensioen

Zijn werk bestaat momenteel
eigenlijk uit allesbehalve conciërgewerk, geeft Peter lachend
aan. “Ik ben ooit aangenomen als
conciërge op de Peelhorst voor
28 uur per week, maar al snel
nam ik veel andere taken op me.
Het werd gaandeweg een volledige baan, waarbij ik voornamelijk bezig ben met de begeleiding
van kinderen en het organiseren
van zaken. Ik help de kinderen
bijvoorbeeld met koken, handvaardigheid, techniek en in de

schooltuin.” Daarnaast regelt Peter
allerlei zaken in en om de school en
zit hij bij de sinterklaas- en carnavalscommissie. Eigenlijk bemoeit Peter
zich overal wel mee. Hij vindt het
geweldig hoe zijn functie zich door de
jaren heen uitgebreid heeft. Dit geeft
hem de mogelijkheid zich zo goed
mogelijk in te zetten voor de Twister.
“Kinderen hebben echt een vertrouwensband met mij”, vertelt hij. “Ze
vertellen me altijd alles. Ik denk dat
ik het mooiste baantje van de hele
school heb. Er is niets leuker dan wer-

ken met kinderen en iedere dag is
anders hier.”

Voldaan
Ondanks dat Peter zijn draai uiteindelijk helemaal gevonden heeft in het
werken met kinderen, was dit niet
altijd al zijn plan. “Ik werkte hiervoor
als verwarmingsinstallateur in de
bouw”, geeft hij aan. “Mijn opleiding
gawalo was ook daarop gericht. Ik heb
veertien jaar als verwarmingsinstallateur gewerkt, tot ik een ongeluk
kreeg. Toen mocht ik geen zwaar werk

Dit maakt het voor Peter dan ook
niet makkelijk om met pensioen te
gaan. “Ik ben in de afgelopen 34 jaar
geen dag met tegenzin naar het werk
gegaan”, geeft hij aan. Toch is het tijd
om te stoppen, vindt Peter. “Ik word
een dagje ouder. Normaal doe ik altijd
mee met voetballen, maar dat wordt
ook telkens lastiger. Dit merk ik ook
met andere dingen, je rent bijvoorbeeld niet meer zo snel de trap op om
even iets te halen. Mijn lijf werkt minder goed mee en ik krijg last van mijn
gewrichten en botten.”
In eerste instantie vond Peter het een
lastige gedachte om straks niet meer
dagelijks op de Twister te vinden
te zijn, maar hij merkt dat het goed
geweest is nu. Momenteel is hij bezig
met het inwerken van zijn opvolger.
“Dat gaat heel goed”, geeft hij aan.
“Zo krijg ik er ook vertrouwen in dat
het allemaal wel goedkomt als ik hier
straks niet meer ben. Daar maakte ik
me op het begin wel zorgen om”, lacht
Peter. “Ik vind het belangrijk dat hij
net zo ver gaat voor de school als ik
dat doe, maar ik merk nu al dat dit het
geval is. Dat komt wel goed.”
Woensdag 16 november, de dag dat hij
officieel met pensioen gaat, wordt er
iets speciaals gedaan voor Peter. Hij

weet echter nog niet wat. “Ze doen
heel geheimzinnig”, lacht hij. “Ik laat
het op me afkomen, maar ik denk niet
dat ik het dan droog kan houden.”

Tijd voor hobby’s
Peters vrouw Mariet is vorig jaar al
met pensioen gegaan en dit maakt
het voor Peter minder zwaar om te
stoppen met werken. Hij leerde haar
kennen in Horst, tijdens een uitgaansavond. “Ik heb zelf de eerste 24 jaar
van mijn leven in Blerick gewoond,
maar we gingen altijd op stap in
Horst”, legt Peter uit. “Daar raakte ik
aan de praat met Mariet en we zijn
nooit meer gestopt.” Het stel trouwde
en ging samenwonen in Horst, waar
ze twee kinderen kregen. “Als ik
straks ook met pensioen ben, kunnen
we lekker samen op pad. We vinden
het bijvoorbeeld heerlijk om te fietsen of om stedentripjes te maken.”
Daarnaast geniet Peter ieder jaar van
zijn welverdiende vakantie in Italië.
“Dit is ons favoriete vakantieland, dus
we zoeken het ieder jaar op. Ook gaan
we vaker richting Oostenrijk om lekker
te wandelen samen.”
Het is duidelijk dat Peter genoeg plannen heeft zodra hij met pensioen is,
maar een echte bucketlist heeft hij
niet. “Het is echter wel belangrijk dat
je een beetje een plan hebt”, vindt hij.
“Ik wil het vissen weer oppakken, er
zijn genoeg klusjes rondom het huis
en daarnaast heb ik afgesproken om
iedere maand te helpen schoffelen
op het kerkhof. Zo blijf ik toch lekker
bezig.” Peter hoeft ook niet bang te
zijn geen kinderen meer om zich heen
te hebben, want hij is inmiddels al
opa van drie kleinkinderen. “We gaan
lekker veel oppassen, daar kijk ik ook
naar uit. Ik vermaak me wel, dat weet
ik zeker.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Wij zijn op zoek naar jou!

SUPERVISOR SPARE PARTS
Waar zijn wij naar op zoek?
In deze nieuwe functie heb je een breed takenpakket,
die op te delen is in 3 richtingen:
1. Operationeel:
Magazijnbeheer
Organiseren logistiek
Oﬀertes maken, borgen en opvolgen
Vraagbaak voor de interne- en externe klanten
2. Management & Organisatie:
Prijsstrategie
Beheer logistieke partners
Pro actief in contacten met leveranciers
Meedenken aangaande ERP systemen,
bedrijfsprocessen, etc.
3. Projectmanagement:
Dit behelst de gehele opzet van een nieuw te
bouwen en vorm te geven webshop! Je bouwt
hem niet zelf, maar de inhoud, opzet en uitrol
komen onder jouw verantwoordelijkheid.

Vanwege de groei van het bedrijf en de beoogde
toekomstvisie zijn wij op zoek naar eenervaren
nieuwe collega die de afdeling Spare Parts verder
vorm gaat geven en laat groeien.
AM Machinery BV, is wereldwijd de grootste
onafhankelijk specialist van gebruikte
zelfrijdende maishakselaars en voorzetstukken.
In Europa verkopen we direct aan de
eindgebruikers, daarbuiten voeren we een zeer
actief dealerbeleid in meer dan 15 landen.
Vanwege de groei van het bedrijf en de beoogde
toekomstvisie zijn wij op zoek naar een ervaren
nieuwe collega die de afdeling Spare Parts verder
vorm gaat geven en laat groeien

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

Interesse?
Neem dan contact op met Bart Bennenbroek;
bart@ammachinery.nl of bel 077-206 6603.
www.ammachinery.nl

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

08

jongeren \ 2010

Even voorstellen

Even voorstellen

Hoi

Column

Allemaal
gelijk

Noa Kleuskens

Tom Koster

De kinderraad kwam woensdag 19 oktober voor het eerst dit seizoen
bij elkaar in de raadszaal van het gemeentehuis. Daar werden ze
nauwlettend in de gaten gehouden door Noa Kleuskens (11), die samen
met Tom de rol van kinderjournalist op zich neemt. Zij zorgen dat de
leden van de kinderraad een gezicht krijgen. Dat doen ze onder
andere via hun eigen pagina op Instagram (www.instagram.com/
kinderraad_hadm/), waar ze informatie en andere leuke feitjes over
de kinderraad delen. Noa is geboren en getogen in Meterik en zit
doordeweeks op tienercollege SOOOOL 10-14. Daarnaast is ze graag
bij haar vriendinnen en doet ze niets liever dan hutten bouwen en
vlotten maken. Zolang ze maar lekker creatief bezig kan zijn. Noa is
ook behoorlijk sportief: ze doet aan synchroonzwemmen én turnen.
Ze staat te popelen om als kinderjournalist een verschil te kunnen
maken in de Horster politiek. Vooral bij onderwerpen waar ze zelf ook
interesse in heeft. “Het is hartstikke leuk om de mening van leeftijdsgenootjes te horen. Daarom heb ik heel veel zin in deze rol.”

In de kinderraad van Horst aan de Maas zetelen kinderen uit de
gemeente. Allemaal tussen de 10 en 14 jaar oud. Zij vergaderen over
plannen die ze zelf belangrijk vinden en kiezen uiteindelijk één project dat de gemeente ook echt uit gaat voeren. De kinderraad wordt
gevolgd én gepromoot door twee kinderjournalisten. Daar is Tom
Koster (12) er eentje van. Een bekend gezicht? Dat kan kloppen.
Verleden jaar was Tom zelf actief in de kinderraad. Als kinderburgemeester had hij een bijzondere rol. Vanaf dit jaar neemt hij de taak
van kinderjournalist op zich, samen met collega Noa. Tom werd
geboren in Rotterdam, maar woont alweer een tijdje in Horst. Hij verliet aan het begin van de zomer de basisschool en heeft intussen zijn
draai aardig gevonden in de brugklas van het Dendron College. In zijn
vrije tijd voetbalt hij graag, spreekt regelmatig met vrienden af en
speelt soms een potje Fifa. Tom vindt het leuk dat hij als kinderjournalist weer een voorname rol heeft rondom de kinderraad. “Ik vind
het leuk om mijn mening te uiten en ik wil de gemeente ook echt beter
maken.” / Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie

/ Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie

Adver torial

Amissa, muziektheatervoorstelling Meterik bijna
uitverkocht
Van 24 t/m 27 november organiseert Concordia Meterik de spectaculaire muziektheatervoorstelling Amissa.
Amissa vertolkt 100 jaar Limburgse
geschiedenis in een spannend
familiedrama. De Meterikse kerk
wordt omgebouwd tot een muziektheater. Houben Souren, ontwierp
een uniek idee voor licht- en videoprojectie. 9 Glas-in-lood ramen in
de kerk vormen samen één groot
projectiescherm dat bestaat uit 9
afzonderlijke delen. Dat geldt ook
voor de ramen zijdelings van het
publiek.

Amissa vertelt het verhaal van
de verloren zoon Leo die op zoek
gaat naar zijn familie. Het publiek
beleeft spannende, romantische,
vrolijke en verdrietige scenes. De
voorstelling combineert muziek,
zang, film en toneel. Er doen meer
dan 100 muzikanten en acteurs
mee. Muziekvereniging Concordia
en een gelegenheidscombo verzorgen de muziek. Koop kaarten
www.concordiameterik.nl.

Al sinds de nummer één regel in
Nederland gelijkwaardigheid is,
zijn we elke dag bezig met
discussiëren over hoe geloofwaardig die vrijheid nu echt is.
Een groep die hier al jaren over
door blijft teuten is de wokebeweging. De linkse meute
krijgt voet aan de grond door
zichzelf wel erg nadrukkelijk te
plaatsen in een interessante
maatschappelijke positie
waarin iedereen ze hoort en
ziet.
Voor als je ze nog niet helemaal op
de radar hebt: het zijn de linksen in
onze samenleving die verandering
willen in het voor hun ouderwetse
landje, zoals deze jaren door rechts
is geregeerd. De groep bestaat uit
allerlei types die iets te maken
hebben met het linkse regime.
Van de luidruchtige Meilandjes tot
extreem linkse wappies en milieuactivisten. Allemaal zijn ze het met
één ding eens: het moet allemaal
nóg gelijker. En het is hun goed
recht dat ze het allemaal gelijker
willen, maar in deze vorm is het
extremisme waarbij 90 procent van
alle Nederlanders wordt beledigd
door net te doen alsof we hopeloos
ouderwets zijn geworden, zonder enig bewustzijn van de gang
van zaken in het land omtrent de
opkomende LGBT-gemeenschap.
De andere 10 procent bestaat uit
twee groepen die van alles veroorzaken. De extreme haatzaaiers die
zwaar tegen LGBT zijn en de wokegemeenschap zelf. Die 10 procent
van alle Nederlanders verpesten
het voor de rest door veel te veel
herrie te maken zonder stil te staan
bij de gevolgen. Het begint bij de
haatzaaiers die fel tegen woke zijn
en zich daarover hard en duidelijk
uiten in de vorm van extremisme,
waardoor de woke-gemeenschap
zich niet gerespecteerd voelt en
in opstand komt. De 90 procent
die het geen reet uitmaakt of een
man op een vrouw of man valt is
de dupe van deze ruziemakende
partijen. Het beste wat je daardoor als Nederland kunt doen is de
groepen die alles veroorzaken te
negeren en overgaan tot de orde
van de dag. Alles beter dan buigen
voor de haatzaaiers en de wokegemeenschap.

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

Verbod op uitpubliek is enige remedie
‘Komende tijd geen uitpubliek welkom bij Roda JC’ en ‘Supporters bezoekende club niet langer welkom bij derby’s tussen FC Den Bosch en TOP Oss.’
Het zijn twee krantenkoppen, van een soort die steeds vaker opduikt. Steeds meer geluiden gaan op, waarbij wordt opgeroepen om uitsupporters in
het betaald voetbal maar in z’n geheel te verbieden. Het gebeurt in een poging om het aantal incidenten in stadions terug te dringen. Is een verbod
een logische en juiste conclusie, of juist erg kortzichtig?
De maatregel om uitpubliek te verbieden bij een
bepaalde club of wedstrijd wordt genomen door
de lokale driehoek (politie, Openbaar Ministerie en lokale overheid). Wedstrijden tussen Ajax
en Feyenoord worden bijvoorbeeld al sinds 2009
zonder uitsupporters gespeeld. Bij Roda JC beginnen ze kleinschaliger: de komende drie thuiswedstrijden blijft het vak waarin normaliter supporters
van de bezoekende club plaatsnemen, leeg. “Het
is onacceptabel dat de lokale driehoek zo lichtzinnig zulke draconische maatregelen oplegt. Kom op

Kerkrade, pak die kleine groep aan die voor problemen zorgt en ontvang alle andere supporters op een
normale manier”, liet Supporterscollectief Nederland
in een reactie op de Kerkraadse maatregel optekenen.
Met die reactie snijdt ze een belangrijk punt aan: het
is inderdaad een kleine groep die zorgt voor problemen. En dus lijden de goeden onder de kwaden.
Mensen die hun club achterna reizen en de hele week
toeleven naar het bezoeken van een uitwedstrijd in
het weekend, zijn de er de dupe van. De driehoek
redeneert echter dat het verbieden van uitpubliek

de enige remedie is bij het bestrijden van geweld
en andere incidenten rondom de voetbalvelden. Een
extreme maatregel, maar ook de enige die werkt, zo
is de gedachte. Maar is het niet vooral ook een erg
makkelijke maatregel? Verbieden van uitpubliek is namelijk eenvoudiger dan het opsporen en aanpakken
van de raddraaiers die heibel veroorzaken. Of heeft
de driehoek gelijk en is een verbod op uitpubliek de
enige optie?
Wat vindt u?

Bespreking poll week 41

Afschieten Limburgse wasbeertjes is noodzakelijk
Sinds woensdag 12 oktober is in Limburg de jacht op wasberen geopend. Ze zijn ongewenst en schadelijk voor de natuur. De populatie wordt
simpelweg te groot, zo wordt gesteld. Stichting AAP ving de dieren tot nu toe op, maar de opvang zit vol. Er lopen naar schatting nog enkele
tientallen wasberen in Limburg rond waar geen plek voor is bij Stichting AAP. Daarom mogen de dieren in Limburg weer geschoten worden
door jagers.
Heeft de provincie gelijk met dat standpunt, of
zijn er wellicht diervriendelijkere mogelijkheden
voorhanden? Marina Koster laat in haar reactie
weten dat ze geen voorstander is van het afschieten van de wasbeertjes. “Alles dood maken
wat lastig is, bah. Ik heb nog nooit een wasbeer
gezien, maar zou het best leuk vinden om er
eentje tegen te komen. Anticonceptie is toch ook
een goed idee?” Met dat laatste standpunt is provincie Limburg het in ieder geval met haar eens,
maar dan wel voor de langere termijn. Op korte

termijn is enkel het openen van de jacht een oplossing, zo is het standpunt. Jan Timmermans wijst de
provincie echter op een andere optie. “Vangen en
uitzetten waar ze wél thuishoren”, schrijft hij.
Iris Hoeimakers heeft op haar beurt een ervaring
gehad met één van de wasberen in Limburg. “Laatst
heb ik er bijna eentje onder de auto gehad”, laat ze
weten. Haar reactie kan op een gevatte opmerking
van Harrie Hendriks rekenen. “Je zult er maar een
onder je motorkap hebben, die alle stroomkabels en
leidingen gaat doorbijten. Dan kun je er beter eentje

onder je auto krijgen.” Er lijkt echter sprake van
verwarring, waar Lily Langenhuizen hem op wijst.
“Volgens mij zijn dat marters, en geen wasberen”,
zegt ze. De wasberen in Limburg bevinden zich
vooral een stuk zuidelijker in de provincie. Naar
schatting gaat het om enkele tientallen. Stichting
AAP liet eerder deze week weten dat ze graag
een andere oplossing voor het probleem zien.
Bijvoorbeeld door de dieren onvruchtbaar te maken,
zodat ze geen nageslacht meer kunnen krijgen.

Oh, zit dat zo!

De zoeker krĳgt weer keuze

Meer ruimte en kansen op woningmarkt
De bestaande woningmarkt in Horst aan de Maas wordt wat rustiger en ruimer. Dit blĳkt uit de NVM-woningmarktcĳfers en analyse
over het derde kwartaal van 2022. De zoeker krĳgt weer keuze. Waar een jaar geleden een zoeker gemiddeld uit 1,6 woningen kon kiezen,
is dat cĳfer in onze gemeente inmiddels al opgelopen naar 3,5. Landelĳk blĳven we nog steeds op 2,8 steken.
geval was. Het cijfer is gedaald
van 73 procent naar 58 procent.
In diezelfde periode verdubbelde het aanbod aan woningen.
De prijzen zijn in het afgelopen
jaar nog wel met bijna 7 procent
gestegen. Dit is echter aanmerkelijk minder dan de afgelopen jaren toen de prijs met zo’n
20 procent op jaarbasis steeg.

Wat verder opvalt in de cijfers
van de gemeente Horst aan de
Maas, is dat duidelijk zichtbaar is
dat er minder woningen boven
de vraagprijs worden verkocht
dan dat een jaar geleden het

De cijfers van het derde kwartaal
2022 wijzen erop dat de extreem
verhitte markt van de afgelopen 1,5 jaar een keerpunt heeft
bereikt. Toch zijn we nog ver verwijderd van een normale markt.
Daarvoor is het aanbod, zowel
in aantal als soorten woningen, nog zeker niet toereikend.
De invloed van de gestegen
hypotheekrente, de torenhoge

energiekosten en inflatie halen
wel de gekte uit de markt.
Op nieuwbouw komt steeds
meer financiële druk te staan
door de oplopende hypotheekrente, sterk gestegen grond- en
bouwkosten en de gevolgen
van de regulering van het middensegment huur. Daarbij zijn de
aantallen, de soorten woningen
en de prijzen niet in lijn met wat
kopers zoeken en zich kunnen en
willen veroorloven. Het is toch
wrang te constateren dat nieuwbouw een duidelijke bijdrage
aan verduurzaming kan leveren,
maar de hoge prijs van nieuwbouwwoningen dat in de weg
staat. Een zorgelijke ontwikkeling en mijn verwachting is dat
alleen met méér ontwikkelvrij-

heid we hier uitkomen en samen
zorgen voor een betere doorstroming. Wat nodig is, is een
marktbrede en overheidsbrede
aanpak. Door regionale en lokale
marktkennis van alle betrokken
partijen te bundelen en te vertalen naar nieuwbouw op maat,
voorzien we in een duurzaam
aanbod.

Door: Dennis Holthuijsen,
Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg

LeesVanHees

Column

The Gambler
‘You’ve got to know when to
hold ‘em and know when to fold
‘em’. Zomaar een zinnetje uit
‘The Gambler’ - één van de
grotere hits van Kenny Rogers
- waar geen speld tussen te
krijgen is.
Eerder deze week was er de
nodige commotie op verschillende
supportersplatformen van VVVVenlo. De club had het gewaagd
om Betcity te contracteren als
rugsponsor. De naam van de gokboer prijkt tot medio 2025 op het
shirt van de profclub. Net als bij
heel veel andere clubs, overigens. ‘Een slechte ontwikkeling’
en ‘daar hoef je niet trots op te
zijn’, waren slechts enkele van de
negatieve reacties. Want hoe kun
je in hemelsnaam een gokwebsite
promoten? Hartstikke onethisch,
toch? Als fervent pokerspeler het edele kaartspel dat overigens
absoluut niet onder gokken valt
- heb ik daar een andere mening
over. Mensen die graag willen gokken doen dat toch wel. Online, of in
het casino. Legaal dan wel illegaal.
Daar verandert een vermelding
op het mooiste voetbalshirt van
Nederland vanzelfsprekend helemaal niets aan. Sterker nog: VVV
heeft groot gelijk dat het de extra
sponsorinkomsten gretig aanneemt.
Sinds de legalisering van de online
gokmarkt in Nederland is het een
repeterende discussie. Wat mag
wel, en wat is juist onwenselijk?
Een probleem dat elders minder
lijkt te leven. In Las Vegas bijvoorbeeld. Daar maken ze zich niet
druk om een gokje meer of minder.
Volgende week stappen tien vrienden in de vlieger richting Nevada.
Ik was graag bij ze aangesloten
voor mijn vierde bezoek aan Vegas,
maar het idee om het thuisfront
achter te laten om aan de andere
kant van de wereld een kaartje te
leggen, leek me niet al te wijselijk.
‘Know when to hold ‘em and know
when to fold ‘em’. Kenny Rogers
zei het al. Dit keer pas ik. Maar
dat Vegas ooit nog eens bezocht
wordt, dat staat buiten kijf. Samen
met Mariska en de kinderen. Als
onderdeel van een rondreis langs
de prachtige Amerikaanse parken.
Of er tegen die tijd een VVV-shirt
met Betcity op de rug in mijn koffer zit? Ik gok van wel.

www.intermakelaars.com
Jelle
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Contact en
openingstijden

Breng uw stem uit
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

Genomineerden
Sportwaarderingsprijs 2022

Moet u iets regelen aan de balie?

Openingstijden gemeentewerf

Maak dan eerst een afspraak.

Maandag t/m vrijdag

Horst aan de Maas heeft een bruisend verenigingsleven met veel vrijwilligers. Deze vrijwilligers

Dat kan via de website of bel ons op

Ochtend: 7.30-12.00 uur

zijn goud waard. Op maandag 7 november organiseert Sport aan de Maas in samenwerking met

nummer 077 477 9777.

Middag: 12.30-16.00 uur

enkele voorzitters van verenigingen en de gemeente Horst aan de Maas de Avond van de Sport in
’t Gasthoês in Horst. Een avond die in het teken staat van het uitreiken van de Sportwaarderingsprijs aan een vrijwilliger of een groep vrijwilligers met een groot betrokken hart voor de sport en/
of voor zijn of haar vereniging.

Energierekening

Extra ﬁnanciële ondersteuning
voor inwoners

44 nominaties; stembus geopend

stem uit brengen op één van deze vereni-

Er zijn maar liefst 44 nominaties uitgebracht

gingshelden.

op 38 unieke vrijwilligers en/of groepen met
vrijwilligers verdeeld over 17 unieke ver-

Stemmen en het verkrijgen van een gratis

enigingen in Horst aan de Maas. Inwoners

ticket om de Avond van de Sport bij te wonen

kunnen tot en met zondag 23 oktober hun

kan via www.AvondvandeSportHadM.nl

Wij ontvangen steeds meer signalen van inwoners die zich zorgen maken over hun energierekening. Wij helpen inwoners die in de maand oktober de energierekening met moeite of
helemaal niet kunnen betalen. Zij kunnen eenmalig een vergoeding krijgen van maximaal
€190. Voor november en december ontvangen huishoudens vanuit het rijk een vaste korting
op de energierekening van €190 per maand.
Daarnaast werken wij aan een blijvende oplos-

website wat wij gaan doen en wat u zelf kunt

sing voor de problemen rondom de steeds

doen en hoe u het kunt aanvragen:

stijgende energierekening. Hiervoor hebben

www.horstaandemaas.nl/

we al € 435.000 gereserveerd. Lees op onze

extra-ﬁnanciele-ondersteuning-voor-inwoners

25 oktober 2022

Commissie bezwaren en klachten

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

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 25 oktober 2022
bij elkaar voor een hoorzitting.

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

Hoorzitting om 18.30 uur

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

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

29 Bezwaarschriften gericht tegen de ver-

(ingang via hoofdingang).

plannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van (ontwerp)-

leende omgevingsvergunning voor de bouw

bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar

van een distributiecentrum aan de Maarten de
Vriesstraat in Sevenum

www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
Meer informatie

uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het

De commissie brengt advies uit over te nemen

met de secretaris van de commissie,

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

mevr. A. Schatorje, tel. 077 - 477 97 77.

algemene telefoonnummer van de gemeente 077 477 9777.

Horst aan de Maas neemt deel
aan Nacht van de nacht 2022
De gemeente Horst aan de Maas ondersteunt de Nacht van de nacht die dit jaar op zaterdag

Broekhuizen

• Melderslo

• Loswal (evenement)

• Steegstraat ong. (bouwen 3 levensloopbe-

Griendtsveen
• Ericaweg 2 (plaatsen zonnepanelen)
Grubbenvorst
• Mercuriusweg 9 (vestigen transportbedrijf)

stendige woningen)
• Swolgensedijk 12 (tijdelijk plaatsen mantelzorgwoning)
• Nieuwenhofweg 5 (verlengen beslistermijn)
Meterik

29 oktober wordt gehouden. De gemeente dooft dan een gedeelte van de openbare verlich-

• Horsterweg 57a (last onder dwangsom)

• Oude Peeldijk 25 (uitbreiden woning)

ting zoals de verlichting bij monumenten en een aantal gevelverlichtingen. U kunt natuurlijk

• Pastoor Vullinghsplein en omgeving

• Bergsteeg (evenement)

ook mee doen door uw eigen gevelverlichting of tuinverlichting die nacht te doven.

(evenement)
• Kerkstraat / Dorpstraat / strandje aan de

Sevenum
• Gelderdijk 29 (gedeeltelijke intrekking milieu)

De Nacht van de nacht is een initiatief

deze organisaties aandacht vragen voor

van de Provinciale Milieufederaties en

het gebrek aan echte donkere nachten in

Hegelsom

Tienray

Natuur & Milieu. Met de campagne willen

Nederland.

• Langstraat 16 (plaatsen mobiele mantel-

• Boerenovenweg (evenement)

Maas (evenement)

zorgwoning)

• Markt 1 (antenne opstelpunt in kerktoren)

Horst aan de Maas

Horst

Vertrokken naar onbekende bestemming:

• Gastendonkstraat (evenement)

• Peelheideweg 10 A 5, Amerca

Kronenberg

• Peelheideweg 10 G, America

• Blaktdijk 34 (wijzigen bestemming)
Lottum

• Malcom McLeanstraat, Sevenum (nieuwe

• Veilinghof 23 (plaatsen zonnepanelen)
Meerlo

straatnaam)
• Beleidsregels eenmalige energietoeslag

• Dorpbroekstraat (evenement)

2022 gemeente Horst aan de Maas

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst / gemeente@horstaandemaas.nl / 077 477 9777
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CDA Horst aan de Maas

Steeds meer samen

In tegenstelling tot de landelijke politiek, durf ik gerust te stellen dat
er na een enerverende periode binnen onze gemeente weer meer
samengewerkt wordt. Het is vooral voelbaar dat de sfeer in de raad,
in de coalitie en in de fractie prettiger is dan een tijd geleden.
Het is zeker niet verwijtend bedoeld
als ik dit schrijf richting die periode
een tijdje terug. De dingen lopen
soms zoals ze lopen. Dat is soms
privé zo, dat is soms zakelijk zo,
maar dus ook in de politiek. Ja, ik
stoor mij ook enorm aan het gebekvecht van sommige landelijke poli-

BVNL Horst aan de Maas

tici die alleen maar over elkaar heen
buitelen om hun eigen gelijk te
krijgen in het belang van hun eigen
idealisme. Op zich prima, maar de
manier waarop stoort mij soms
enorm. “Dat jij dan nog in de politiek zit Alex?” is dan vaak de vraag.
Nou omdat we momenteel in onze

gemeente weer meer met elkaar
samen dingen voor elkaar proberen te krijgen en meer mét elkaar
praten dan óver elkaar. En gewoon
elkaar ook eens wat gunnen en
elkaar de ruimte geven. Het proces
van het hoofdlijnenakkoord gestalte
geven, is een mooi voorbeeld.
Iedereen mag er aan de voorkant
wat van vinden en over meepraten.
Dat is soms best spannend en men
moet ook dingen los durven laten.
Handelen in de geest van, is voor

velen anders dan gewend. Maar als
we het er meer samen over hebben,
dan moeten we ook stappen kunnen
maken.

had neergelegd. Na wat verduidelijking vanuit ons kregen wij het perfecte antwoord van de wethouder.
De zorgen die er zijn kunnen wij bij
iedereen wegnemen. De gemeente
Horst aan de Maas gaat maatwerk
leveren. Als er naar aanleiding van
de vraagverheldering met de inwoner aanleiding is om de snelheid en/
of het bereik aan te passen is dat
mogelijk, met inachtneming van de
veiligheid natuurlijk. Maatwerk is
wat BVNL betreft altijd van cruciaal

belang. Vanwege de grote diversiteit
van onze inwoners is het van belang
om per persoon te bekijken wat het
meest passend en zinvol is om in
te zetten aan (preventieve) zorg en
ondersteuning, zodat niemand een
nummertje is, maar iedereen mee
kan doen.

Alex Janssen

Scootmobiel en maatwerk

Onlangs stond er in de HALLO dat scootmobielen voortaan worden
ingesteld op een snelheid van 12 kilometer per uur en met een bereik
van 20 kilometer. Er ontstond onrust onder de scootmobielgebruikers
die zich uiteindelijk bij ons meldden met de vraag: `Wat nu?`.
Stel je bent woonachtig in Evertsoord
en wil samen met je man met de
scootmobiel naar het centrum van
Horst, dan is het naast de vraag of
het gaat lukken om thuis te komen
vanwege het bereik, ook de vraag
of jij je partner wel bij kan houden. De gemiddelde snelheid van

een mannelijke fietser is namelijk
14 kilometer per uur en dat kan de
scootmobielgebruiker met 12 kilometer per uur niet bijhouden. De
gemeente Venray heeft zich snel
na alle rumoer uitgesproken, maar
in Horst aan de Maas bleef het stil.
Tot BVNL de vraag bij de wethouder

Imke Emons

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
S-CROSS
SMART HYBRID
V.A.

€28.835,-

PRIVATE LEASE
V.A.

€399,- P/M
NU OOK ALS
1.5 FULL
HYBRID
AUTOMAAT

Gemiddeld brandstofverbruik 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:
118 - 133 g/km.

De zuinige Suzuki S-Cross voor onvergetelijke roadtrips.
Geniet van de herfst door het panoramadak van de nieuwe S-Cross. De SUV met een stoer
design en luxe uitstraling, heerlijk. De Smart Hybrid techniek zorgt voor een combinatie van
kracht en efficiency. Dat is zuinig en je rijdt moeiteloos over onverharde weggetjes bedekt met
bladeren. Twee e-bikes achterop? Tuurlijk! Met een kogeldruk tot 75KG geen enkel probleem.
Je gaat altijd veilig op weg, het Suzuki Safety System Pro zorgt daarvoor. En het Suzuki Media
Display maakt met iedere rit de glimlach nog breder. Met z’n allen breeduit in het ruime interieur
en met 1230 liter laadruimte op pad. Kom maar op met die avontuurlijke activiteiten. Genieten
begint bij ons in de showroom. Of plan gelijk een proefrit en voel de nieuwe S-Cross aan de tand.

Nu ook als Full Hybrid.
Deze hybride lijn is nog zuiniger. De Full Hybrid aandrijflijn kiest, afhankelijk van de
rij-omstandigheden, tussen de elektromotor, de verbrandingsmotor of beide tegelijk. Bij
lage snelheden rijd je elektrisch, bij hoge op brandstof. En wil je krachtig accelereren?
Dan worden beide motoren gecombineerd. Opladen is niet nodig, de Full Hybrid laadt
net als de Smart Hybrid zichzelf op.

* Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland, BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen
uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage en gewicht • Meerkilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,19 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR • Onder
voorbehoud van acceptatie • Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Kom snel langs bij
Autobedrijf Deinum Venlo

Autobedrijf G.H.V. bv

De Sondert 5 · 5928 RV Venlo
Tel 077-3820000 · suzuki.nl/autobedrijf-deinum

Stationsweg 183 · 5807 AA Oostrum-Venray
Tel 0478-581154 · suzuki.nl/autobedrijf-ghv
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D66-GroenLinks Horst aan de Maas

Geef kinderen de ruimte

Het Jeugdjournaal brengt elke aflevering een positief bericht. Zonder
te vergeten dat vele kinderen en ouders getroffen worden door de
energiecrisis en de inflatie, wil ik deze keer positief nieuws brengen.
Er is weer een nieuwe kinderraad
bestaande uit 25 enthousiaste kinderen, aangevoerd door kinderburgemeester Jens. Deze kinderen gaan
meedenken hoe het beter kan in onze
gemeente. Natuurlijk gezien door hun
ogen, spontaan en onbevangen.
Bij mijn rondje langs de basisscholen
om kinderraadsleden te werven was

VVD Horst aan de Maas

ik op de Doolgaard. Met in mijn hand
een pestprotocol en affiche tegen pesten, zijnde een van de werkstukken
van de vorige kinderraad, kon ik laten
zien wat voor toffe ideeën je allemaal
als kinderraadslid kunt uitwerken.
Ik schrok wel van de uitstraling van de
school. D66-GroenLinks vindt dat onze
kinderen schoolgebouwen verdienen

waar eigentijds onderwijs gegeven
kan worden in een gezonde, frisse en
veilige omgeving. De Doolgaard hunkert naar een aantal vernieuwingen
en aanpassingen. Gelukkig staat dat
ook op de rol in het huisvestingsprogramma. Net als de nieuwe school obs
Weisterbeek in een vernieuwd HorstWest. Daarna komen de basisscholen in Sevenum. Ze komen onder één
dak en werken daar samen naar toe.
Chapeau. Uiteraard wel met hun eigen
onderwijsconcept, zodat ouders een

Dat er een nieuw schoolgebouw
moet komen waarbij een basisschool
gecombineerd wordt met een kinderdagopvang is gewenst en zeer
logisch. Om dit alles mogelijk te
maken zijn andere gebouwen aangekocht en worden boven op de school
appartementen gebouwd. De ruimte

Echter om dit financieel haalbaar
te maken zijn extra appartementen
boven op de school nodig. Kies je
voor een vierde bouwlaag en parkeergarage, is het waarschijnlijk
betaalbaar en behoud je meer ruimte
die vrijkomt na de sloop van de oude
voor groen rondom het nieuwe
school wil de buurt graag invullen
met een park en een huis van de wijk. schoolgebouw. Dit is echter een uitdaging, want de buurt wil niet meer
Ook moeten er nog ergens parkeerdan drie bouwlagen in desbetreffend
voorzieningen worden gerealiseerd
gebied.
waar momenteel nog geen plek voor
is gereserveerd. Dan lijkt een parkeer- Er zullen dus door alle belanghebbenden concessies moeten worden
garage een hele logische keuze.

gevoel dat ik iets gemist hebt. Als
volwassen vrouw een typecursus
volgen, vind ik moeilijk. Dit is maar
een klein voorbeeld van leven met
te weinig middelen. Simpelweg
omdat je te weinig te besteden
hebt. De gevolgen van dit soort
kleine dingen, kunnen groot zijn.
Je wordt continu geconfronteerd

Perspectief Horst aan de Maas

met wat je niet hebt of wat je mist.
Er heerst een gevoel van tekortkoming en schaamte. En dat is de
kern van armoede. Het beperkt je
deelname aan de samenleving.
Door niet optimaal te kunnen deelnemen, isoleer je jezelf. Je wilt
onzichtbaar zijn en niet opvallen.
Want, schaamte. De stap naar hulp

Jeroen Achten

vragen is soms te groot. En dat is
iets waar we met z’n allen rekening
mee moeten houden. We kunnen
zoveel voorzieningen bedenken en
faciliteren, maar het begint met
begrip. Het begint met empathie
en compassie voor de medemens.
En waarom deel ik dit over mezelf?
Omdat het oké is. Armoede is iets
wat ons allemaal kan overkomen.
Niet alleen ‘bepaalde groepen’ of
mensen die ‘verkeerde’ keuzes
maken. Het is niet alleen afhanke-

lijk van de individuele keuzes die
we maken. Het is een maatschappelijk probleem, dat we alleen
samen kunnen oplossen.

Salwa Sohbat

Doet ‘ie het of doet ‘ie het niet?

Helaas, de LHTBI-vlag in de regenboogkleuren werd niet gehesen op 11 oktober. Volgens de burgemeester
moet het normaal zijn dat we 365 dagen per jaar onszelf mogen zijn. Daarvoor staat de permanente regenboog op het Lambertusplein.
We zijn het er helemaal mee eens
dat iedereen altijd zichzelf moet kunnen zijn. Helaas is dit nu nog niet de
waarheid. Juist daarom had de vlag
gehesen moeten worden. Om deze
boodschap kracht bij te zetten en een
deel van de samenleving te steunen.
Voor wie het niet mee heeft gekregen: Coming Out Day is een dag

gedaan om zo veel als mogelijk te
kunnen realiseren, anders gaat dit
project ons substantieel meer geld
kosten. De vraag die wij ons ook
moeten stellen is hoeveel mag een
dergelijke ontwikkeling in een stukje
Horst in totaal kosten. En kunnen we
dit verantwoorden ten opzichte van
andere gewenste ontwikkelingen
waar geen geld voor is.

Dag van de armoede

Laatst was ik op mijn werk, druk aan het typen achter mijn computer. Een oudere collega tegenover
mij zei ‘hey je typt net als ik, met twee vingers’. Ik voelde me ongemakkelijk, maar glimlachte
vriendelijk.
Ze had gelijk, ik heb nooit leren
typen. Typecursus kreeg je op de
basisschool. Maar daarvoor moesten je ouders een bijdrage betalen. Mijn ouders hadden dat geld
niet. No big deal zou je zeggen, en
toch maakt dat, dat ik me achter
een computer onzeker voel als er
anderen bij zijn. Toch heb ik het

Jos Gubbels

Project met grote financiële risico’s

De nog te bouwen nieuwe basisschool de Weisterbeek maakt onderdeel
uit van een grote gebiedsontwikkeling waarbij ook andere ontwikkelingen worden meegenomen. Dat klinkt prachtig, maar het tekort of
probleem bij de ene ontwikkeling heeft direct effect op de andere.

PvdA Horst aan de Maas

keuze kunnen maken.
Ik sluit af met het bezoek dat de
‘grote’ raad enkele weken geleden
heeft gebracht aan de vier scholen,
Yuverta, Dendron college, Akkoord
(openbaar basisonderwijs) en
Dynamiek (bijzonder basisonderwijs).
We zijn bijgepraat over de nieuwste
onderwijskundige ontwikkelen zoals
SOOOOL. En we spraken natuurlijk over
het belang van goede huisvesting.

van zichtbaarheid en aandacht voor
LHBTI-personen. Een dag waarop
er oog is voor wat er goed gaat en
ook om te kijken wat nog beter
kan. LHBTI staat overigens voor:
Lesbische vrouwen, Homoseksuele
mannen, Biseksuele, Transgender en
Intersekse personen. Een bevolkingsgroep die een vergroot risico loopt

op vijandigheid of agressie, wanneer
zij openlijk genegenheid naar elkaar
tonen.
De regenboogvlag symboliseert
dat iedereen uniek is en erbij
hoort. Met het hijsen van de vlag
geven gemeenten een boodschap
af aan burgers, werknemers, scholen, bedrijven en maatschappelijke

organisaties om open te staan voor
diversiteit.
Dat de vlag nu niet is gehesen
is geen einde, maar eerder een
komma. We hebben uit verschillende hoeken positieve reacties ontvangen. Verder hebben een groep
jongeren het op zich genomen om
het gemeentehuis in de feestelijke
regenboogkleuren te steken. Genoeg
reden om door te zetten.
Voor ons blijft dit een agendapunt
en we zullen de vlag niet strijken.

Als een wezenlijk deel van onze
bevolking, hebben wij als partij ook
de plicht hen te representeren. Wij
blijven opkomen voor deze groep die
zich nog steeds vaak in een kwetsbare positie begeeft.

Johan van Helden

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.

Ruimte voor zestien sociale huurwoningen binnen bouwproject Siebersbroek

Lottum krijgt nieuwe wijk met 52 huizen

Het bestemmingsplan moet nog worden aangepast, maar het lijkt een zekerheidje dat er aan de rand van
Lottum een nieuwbouwwijk zal verrijzen. In bouwproject Siebersbroek zijn 52 woningen voorzien, waaronder
zestien sociale huurwoningen vallen.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt
de komende zes weken ter inzage.
Het plan is onderdeel van het plan

in gemeente Horst aan de Maas om
voor 2025 liefst duizend woningen te
vergunnen. Bij de plannen in Lottum is

plaats voor zestien sociale huurwoningen, waarmee het project voldoet aan
de eis van minimaal 30 procent sociale

huur voldoet. Deze worden gerealiseerd door woningbouwcorporatie
WoonWenz. Daarnaast zijn er negen
vrije kavels ingetekend, net als ruimte
voor vijftien rijtjeshuizen en twaalf
tweekappers.
De woningen zullen niet tegen markt-

conforme prijzen worden verhuurd.
Onderzoek wees eerder al uit dat daar
in Lottum geen behoefte aan is. Uit
gesprekken bleek tevens dat er onder
inwoners voldoende draagvlak is voor
dit project.
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Oxalis stijgt naar tweede
plaats op ranglijst
Voor SV Oxalis stond zondag 16 oktober de belangrijke wedstrijd
thuis tegen Bladella op het programma. Bij winst lag een gedeelde
tweede plaats in het verschiet. Oxalis wist de gelijkopgaande strijd
uiteindelijk met 11-9 in zijn voordeel te beslissen.

Set Up DS1 wint ook derde wedstrijd
Set Up DS1 begon de competitie uitstekend met twee overwinningen. Zaterdag 15 oktober stond de uitwedstrijd tegen Hyundai Peter Janssen Stravoc DS2 op het programma. Ook in Stramproy wisten de Meerlose
dames te winnen: 1-3.
De eerste set begon Set Up met krachtig en verzorgd spel. De servicepass
was vaak goed, waardoor de spelverdeelster de aanvallers de mogelijkheid gaf een aantal punten binnen te
slaan. Dit zorgde voor een tussenstand
van 10-16. Na een goede servicebeurt
van Stramproy liep de voorsprong een
beetje terug, maar Set Up pakte het
spel weer op en won de set met 19-25.
Set Up begon de tweede set met een
mooie servicebeurt die leidde tot een
0-4 voorsprong. Vervolgens kwam
Stravoc terug in de wedstrijd: 8-7. Na

een aantal lange rally’s en mooie
punten werd het harde werken van
de Meerlose meiden beloond met een
voorsprong van 11-17. Ondanks twee
dubbele wissels bij Stravoc bleef die
voorsprong tot het einde van de set
intact: 13-25.
Met een 0-2 voorsprong begon Set Up
slordig aan de derde set. De meiden
waren niet scherp genoeg en de servicedruk van de dames uit Stramproy
lag hoger dan in de vorige twee sets.
De pass aan de kant van Set Up liep
moeizamer, waardoor het voor de

spelverdeelster lastig werd de ballen goed bij de aanvallers te krijgen.
Het gevolg was 25-17 setwinst voor
Stravoc.
De vierde set pakten de dames uit
Meerlo het spel weer beter op. Van
het begin tot het einde ging de strijd
gelijk op. Set Up wilde absoluut vier
punten mee naar Meerlo nemen. Na
hard werken, tips vanaf de zijlijn en de
juiste instelling werd de set uiteindelijk gewonnen met 22-25.
Tekst: Set Up

Invallers bezorgen Wittenhorst de winst
Op deze zonnige dag mocht de
Pupil van de Week, Anne Haegens,
de afworp nemen met een mooie
doorloopbal. Nadat ze hiervoor een
diploma kreeg, begon de wedstrijd.
Bladella opende de score, maar
Oxalis kon de stand snel gelijktrekken. Beide teams bleken aan elkaar
gewaagd. Er ontstonden veel
kansen die onvoldoende werden
verzilverd. De dames uit Hegelsom
gingen met een 5-4 voorsprong
de rust in. Tijdens de rust kregen ze de boodschap dat ze goed
bezig waren. De kansen moesten

alleen nog worden afgemaakt.
Vertrouwen blijven houden was
belangrijk.
Vol goede moed startte Oxalis aan
de tweede helft. Ook nu weer een
gelijk opgaande strijd, waardoor
het treffen tot het einde spannend
bleef. Oxalis kon echter tien minuten voor het laatste fluitsignaal de
voorsprong uitbreiden. Vervolgens
liet het Bladella niet meer dichterbij komen, zodat de punten in
Hegelsom bleven: 11-9.
Tekst: SV Oxalis

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

beukenhaag € 0,89
2.500 wintergroene
leibomen verdeeld over leipho
tinia
12 soorten op voorraad in
pot, stam 18

Wittenhorst liet zondag 16 oktober thuis tegen Deurne zien over een brede selectie te beschikken. Na de gelijkmaker van de bezoekers zorgden invallers ervoor dat Wittenhorst de wedstrijd naar zich toe wist te trekken:
3-1.
De oranjehemden lieten er geen
gras over groeien. De thuisploeg
maakte het spel en domineerde, waar
de bezoekers duidelijk loerden op
een foute pass van de Horstenaren.
Een scherpe voorzet van Joep
Beurskens en een uitbraak van Joost
van Rensch en Jeroen Verkennis brachten Wittenhorst niet op voorsprong.
De bezoekers waren aan de andere
kant niet bij machte om gebruik te
maken van de ruimte die ontstond.
Vlak voor het half uur werd spits
Verkennis de diepte in gestuurd. Hij
probeerde op snelheid de keeper te
omspelen, maar werd gevloerd door

diens handen: penalty. De nummer
negen pakte dit cadeautje zelf uit en
zette de thuisploeg op een 1-0 voorsprong.
In het begin van de tweede helft
maakten de bezoekers bijna gelijk na
een foutje achterin. Wittenhorst zag
na 65 minuten middenvelder Nick
Driessen bijna de voorsprong verdubbelen. Even later viel echter uit het
niets de gelijkmaker. Met nog dik
twintig minuten op de klok ging de
thuisploeg op zoek naar de overwinning. Met invalbeurten voor de aanvallend ingestelde spelers Heijnen,
Spreeuwenberg en Cuppen was de

intentie duidelijk. Na de wissels
namen de oranjehemden het heft
weer in handen. In de 83e minuut
hield invaller Tom Spreeuwenberg
de bal goed vast. De spits legde
breed op Willem Heijnen, die na een
knappe actie de bal aflegde op Jeroen
Verkennis. Die liet zijn tweede van de
middag noteren. Vijf minuten voor tijd
wist de uitstekend ingevallen Heijnen
het duel te beslissen met een knappe
kopbal uit een voorzet van Jeffrey
Cuppen.
Tekst: Danny v.d. Berghe / Rksv
Wittenhorst

Moeizame overwinning VC Trivia dames 1
De dames van VC Trivia speelden zaterdag 15 oktober de lastige uitwedstrijd tegen Avance. In het verleden
liet de ploeg uit Horst aan de Maas geregeld punten liggen in Sambeek. Ditmaal wist Trivia op een cruciaal
moment in de wedstrijd het tij te keren en een 0-1 achterstand om te buigen in een 3-1 overwinning.

0 cm
Bloeiende planten, leirek 120x120 cm
vaste planten, heesters, totale hoogte circ
a 320 cm
bomen, haagplanten
enz.

€ 119,99

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

In de eerste set stond er een team
dat weinig vertrouwen uitstraalde.
VC Trivia had zichtbaar moeite om
het spel te maken en liep al snel
een behoorlijke achterstand op.
Wisselingen aan de zijde van VC Trivia
hadden niet het gewenste effect,
waardoor de eerste set met 18-25
werd verloren.
De tweede set werd met een andere
opstelling gestart, maar ook nu worstelde VC Trivia vooral met zichzelf. De
coach probeerde op allerlei mogelijke

manieren te wisselen om meer grip
op de wedstrijd te krijgen. Pas in de
eindfase van de set wist VC Trivia aansluiting te vinden en kwam het terug
tot 20-20. Dit was het begin van een
spannende slotfase, waarin VC Trivia
als eerste op setpoint kwam en dit
ook direct afmaakte: 25-23.
In de derde (25-17) en vierde set was
het vertrouwen terug en kwam VC
Trivia weer langzaamaan in het eigen
spel. Met veel servicedruk werd het
spel van Avance ontregeld en wisten

de aanvallers van VC Trivia makkelijker te scoren. In de vierde set blonk
Ilse Bergs uit. Ze werd naar de kant
gehaald na de verloren eerste set,
maar in de eindfase van de wedstrijd
liet ze zichzelf zien. Met haar servicedruk en aanvalslagen op het midden
stond ze garant voor bijna de helft van
de gescoorde punten aan Trivia zijde
(25-16).
Tekst: VC Trivia
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Hockeyers verstevigen positie als subtopper

Kleine overwinning HCH tegen
Sint-Oedenrode

Op sportpark De Oude Lind stond voor Horst Heren 1 de hockeywedstrijd tegen Sint-Oedenrode Heren 1 op het
programma op zondag 16 oktober. Beide ploegen waren goed aan de competitie begonnen, dus het beloofde
een mooie ontmoeting te worden.

Ongeslagen
kampioenen
De spanning was om te snijden op het Lottumse sportpark, waar
de korfbalsters van de F1 op zaterdag 15 oktober een heuse kampioenswedstrijd speelden tegen MKV uit Milheeze. Een ware topper,
want ook de gasten maakten nog kans op het kampioenschap.
Het publiek, dat in grote getale aanwezig was om hun favorieten
aan te moedigen, kreeg een spannende strijd voorgeschoteld.
Uiteindelijk won de F1 van SV Lottum met 13-12 en kon het kampioenschap gevierd worden. De pupillen bleven het hele seizoen
ongeslagen en scoorden maar liefst 84 doelpunten.

Minimale zege thuisploeg

Hegelsom wint derby tegen
Sparta’18
Hegelsom heeft zondag 16 oktober in de derby tegen Sparta’18
uit Sevenum de eerste zege (1-0) van het seizoen geboekt.
Het najaarszonnetje scheen en er was veel publiek aanwezig op
sportpark Wienes. Het was dan ook ruim twintig jaar geleden
dat Hegelsom en Sparta elkaar troffen in de competitie.
Hegelsom begon sterk en had
een licht overwicht. In de 20e
minuut kopte Denny Bongers
uit een corner net naast. Na een
half uur spelen kreeg Spartaspeler Stan Wolters de rode kaart
voorgehouden. Hij belemmerde
Marc van Rens de vrije doorgang
naar het doel. De vrije trap die
hierop volgde werd door Joey
Joosten maar net over geschoten.
Op slag van rust kreeg Marc van
Rens een nieuwe mogelijkheid.
Uit een mooie steekpass van
Guido Kauffeld schoot hij voorlangs. Ook Denny Bongers kreeg
in de blessuretijd van de eerste
helft nog een goede kans maar
zijn kopbal werd door keeper Van
den Broek nog net over het doel
getikt.

Rebound
Net na rust kwam Hegelsom
op een verdiende voorsprong.
Joey Joosten schoot uit een

afgeslagen corner op doel.
In eerste instantie kon keeper Van den Broek de bal nog
keren, maar in de rebound liep
Guido Kauffeld de bal binnen.
Sparta was ondanks de numerieke minderheid niet de mindere, maar de verdediging van
Hegelsom gaf geen krimp. Sparta
was nog eenmaal gevaarlijk,
maar de kopbal van Thomas
Lucassen verdween via de rug
van Bart Spreeuwenberg naast
het doel. De voorsprong kwam
niet meer in gevaar en in het
laatste gedeelte van de wedstrijd had Hegelsom met wat
meer rust en overzicht aan de
bal de wedstrijd op slot kunnen
gooien. Het boekte uiteindelijk
een zwaarbevochten maar dik
verdiende overwinning op Sparta
en heeft nu vier punten uit vier
wedstrijden.
Tekst: VV Hegelsom

Het eerste kwart ging gelijk op. Horst
kreeg via Max Smedts wel een goede
kans om de score te openen, maar
de paal stond succes in de weg. In
het tweede kwart kreeg Horst geleidelijk de overhand. Dit werd beloond
met een rebound cornergoal van Evert

Janssen. Na rust kwam Oedenrode
goed uit de kleedkamer. Dit resulteerde
in de gelijkmaker. Met nog zo’n vijf
minuten op de klok in het vierde kwart,
werd de bal achter uitgenomen door
Horst. Hier begon een aanval over verschillende schijven – een ware pizza-

rette – die uiteindelijk in het doel werd
gewerkt: 2-1. Daarmee stond ook de
einduitslag op het bord. Horst verstevigde zo zijn vierde plek op de ranglijst.

Tekst: HCH Horst

Wedstrijd tot laatste minuut spannend

Moeizaam gelijkspel Meterik in Heijen
Heijen en Meterik speelden zondag 16 oktober een tot de laatste minuut spannende wedstrijd. De gastheren
maakten het de koploper met hun tomeloze inzet en fysieke spel lastig. Meterik ging hierin in mee, vergat te
voetballen en kreeg legio onnodige gele kaarten. De uiteindelijke 1-1 was terecht.
Heijen trok vanaf de aftrap het initiatief naar zich toe. Het kreeg ook kansjes, maar keeper Luuk Haenen wist
de nul te handhaven. Meterik liet zich
ver terugdringen. Na twintig minuten
scoorde Bas Janssen na een voorzet
bij de eerste paal de 1-0. Meterik werd
wel gevaarlijker, maar na een mooie
combinatie met Rens Aerts schoot Bart
Houben vanuit kansrijke positie naast.
Even later gaf Jordi van Rens een dieptepass op Rens Aerts. Die scoorde met
een vlammend schot: 1-1. Heijen was
voor rust nog een keer gevaarlijk met
een schot voorlangs. Piet Steeghs leek

Meterik op voorsprong te schieten.
Zijn inzet werd echter door de keeper
gekeerd.

Kansen op zege
Na de thee startte Heijen furieus.
Een geplaatste kopbal verdween net
over het doel. Meterik ontworstelde
zich geleidelijk aan de druk. Piet
Steeghs schoot na een solo in de korte
hoek maar zijn inzet werd door de
keeper gepareerd. Uit de daaropvolgende corner kopte Dirk van Rengs in
het zijnet. De groenwitten voetbalden
in het verloop van de wedstrijd steeds

meer tegen zichzelf. Het spelbeeld
werd daardoor steeds rommeliger,
met veel overtredingen en balverlies.
Heijen schoot nog een keer voorlangs en eiste tevergeefs een penalty.
Daarmee was het Heijense kruit verschoten. Meterik kreeg ook nog kansjes op de overwinning maar Dirk van
Rengs schoot voorlangs, Rens Aerts
raakte een voorzet niet goed en in de
slotminuut werd een voorzet uit een
vrije trap bij de eerste paal rakelings
naast getikt.
Tekst: RKSV Meterik

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
Wegens aanhoudende groei zijn
wij opzoek naar gemotiveerd
personeel.
Voor info bel 06 55 88 68 47
of stuur een e-mail naar
info@kohz.nl
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Uitbreiding
sportmogelijkheden voor
mensen met een beperking
In Sevenum, Evertsoord en Kronenberg konden mensen met een
beperking al sinds drie jaar in het voorjaar en de zomer sporten.
Nu komen daar ook het najaar en de winter bij.

Oxalis E1 en C1 kampioen
Volop feest bij de korfbalsters van het Hegelsomse SV Oxalis op zaterdag 15 oktober: zowel de E1 als
de C1 konden het kampioenschap op het veld in de eerste competitiehelft vieren. De C1 trof in MKV
uit Milheeze een geduchte tegenstander, maar wist het kampioenschap met 3-2 binnen te slepen.
Even later was het de beurt aan de E1, die de korfbalsters van ODC uit Ommel versloegen met maar
liefst 9-1. Die uitslag bleek voldoende om gekroond te worden tot veldkampioen van de eerste competitiehelft. / Beeld: SV Oxalis

Bij de Sevenumse tennisclub TV
Apollo’69 kunnen mensen met een
beperking in het voorjaar en de
zomer al drie jaar de tennissport
beoefenen en tennisspellen doen.
Voor 64 deelnemers voorziet dit
sporten in de behoefte om te kunnen werken aan eigen gezondheid,
het beleven van rust en ontspanning en het versterken van het
gevoel erbij te horen.
Expeditie Sevenum, dat samenwerkingsverbanden van verenigingen
smeedt, heeft nu het voortouw
genomen ook in het najaar en de
winter indooractiviteiten voor deze
groep mensen mogelijk te maken.
Tafeltennisvereniging Seta biedt
vanaf 5 oktober acht weken lang
verschillende variaties in tafelten-

nis aan, waaronder schuiftafeltennis. Dit gebeurt onder leiding van
een trainer en vier vrijwilligers in
tafeltennishonk Stapvast. De daaropvolgende acht weken is er bij KBO
Sevenum koersbal onder leiding
van ervaren koersbalspecialisten.
Koersbal is een precisiesport waarbij
het de bedoeling is dat de spelers
afgeplatte ballen zo dicht mogelijk naar een kleinere doelbal laten
rollen.
Daarna neemt badmintonclub
’t Pupke het stokje weer over van
de KBO. De badmintonclub laat de
deelnemers gedurende acht weken
alle facetten van de badmintonsport
beleven. Ook hier geven een trainer
en vele vrijwilligers aandacht en
begeleiding aan de deelnemers.

Show Going Places bij
Dansgarde Sevenum
Dansgarde Sevenum presenteert zondag 30 oktober de Show on
Stage: Going Places. Bezoekers worden tijdens deze show meegenomen op reis naar verschillende werelddelen met veel muziek, dans
en film.
Alle negen groepen laten bij deze
uitvoering hun nieuwe dans zien
en de twee nieuwste groepen zullen zich voorstellen. De show vindt
plaats om 11.00, 13.30 en 16.00 uur
in cultureel centrum De Wingerd in

Sevenum. Na elke show is er een
kledingverkoop en worden pakjes
en accessoires van voorgaande jaren
verkocht. Kaartjes zijn verkrijgbaar
bij Simone Bloemsierkunst.

Horster judoweekend
Zo’n 250 judoka’s togen dit weekend naar de Mèrthal voor het jaarlijkse Judoweekend van Budoclub Horst. Zaterdagmiddag 15 oktober
werd gestart met de interne competitie voor verenigingen uit NoordLimburg, gevolgd door het gemeentelijk toernooi op zaterdagavond.
Een dag later stonden de clubkampioenschappen op de rol. Het hele
weekend waren er mooie technieken en felle strijd te zien op de
judomat. / Beeld: FFrame
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Zuurkool maken

Proef de herfst in De Locht
Openluchtmuseum De Locht staat zondag 23 oktober in het teken
van de herfst. In en bij het Champignonpaviljoen zijn diverse
activiteiten rond het thema ‘Ontdek de paddenstoel’. In de
Brouwerij zijn demonstraties zuurkool maken en kinderen kunnen
knutselen rond het thema herfst.

Beerwanderfest
De 250 deelnemers aan het Beerwandelfest op zondag 16 oktober genoten op niet alledaagse locaties van
bieren uit de eigen omgeving. Inspiratie voor deze niet alledaagse tocht van 12 kilometer waren de vele brouwerijen die vroeger in Sevenum en Kronenberg lagen. Op de voormalige locaties stond een bord met informatie over de betreffende brouwerijen. Halverwege de route kon men de energie aanvullen met een broodje
Duitse worst en voor het laatste stukje van de route gaf een stukje focaccia nog wat extra pit. Na afloop konden de voetjes van de vloer op het Oktoberfest bij de plaatselijke kroeg. / Beeld: Stichting KnopenLopen

Opening BoekStarthoek BiblioNu
In de Bibliotheek van Horst aan de Maas is woensdag 12 oktober de nieuwe BoekStarthoek officieel geopend.
Dit gebeurde samen met een groep kinderen, ouders en verzorgers vanuit kinderopvangorganisatie ’t Nest,
locatie de Doolgaard.
Bij de opening werden de kinderen voorgelezen uit Nijntje & Nina.
Daarna werd er gedanst en konden
de kinderen genieten van Nijntje en
Nina in de poppenkast. In de nieuwe
BoekStarthoek mag iedereen komen
om te lezen, spelen of ontspannen.

Ook kan er worden gespaard voor de
BoekStartspaarkaart. Elke keer als een
kind tot en met 3 jaar in de bibliotheek komt en minimaal één boekje
leent, krijgt het een sticker om op de
BoekStartspaarkaart te plakken. Na
tien keer boeken lenen, ontvangt het

kind een cadeautje. En bij de volgende
tien stickers opnieuw. De spaarkaart
kun je doordeweeks tussen 10.00 en
17.00 uur ophalen in de Bibliotheek en
op zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur.
Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid
worden van de Bibliotheek.

Kinderworkshop Halloween in Kantfabriek
Museum De Kantfabriek organiseert op woensdag 26 oktober een kinderworkshop. Thema van de workshop
is ‘Halloween’.
Halloween is een griezelfeest dat op
31 oktober wordt gevierd in Engeland,
Ierland en de Verenigde Staten.
Eigenlijk heet het feest ‘All Hallows
Eve’, wat ‘de avond voor Allerheiligen’
betekent. Kinderen gaan dan ’s
avonds verkleed de straat op met ver-

lichte griezelpompoenen. Ze bellen
bij huizen aan om snoep te vragen.
In Nederland hangen of staan met
Halloween veel griezelfiguren voor de
ramen.
Tijdens de workshop maken de deelnemers met zwart garen en zwarte of

Mantelzorgers in Horst aan de Maas worden rond de Dag van de Mantelzorg (10 november) in het zonnetje gezet.
Lokale vrijwilligers organiseren samen met leerlingen van het Dendron en Yuverta college feestelijke activiteiten.
in de multiculturele huiskamer bij His
Hope.
Leerlingen van het Yuverta College
zorgen voor soep met hapjes. Anneke
Speijcken tekent voor een ludieke
ontvangst. De bijeenkomst wordt
opgeluisterd met muziek van de
Scherpe Sjakies. De activiteit vindt
plaats op donderdag 10 november
van 17.30 tot 20.30 uur bij het Yuverta
College, (voorheen Citaverde),

Spoorweg 8 in Hegelsom.
Lokale vrijwilligers in Hegelsom,
Meterik, America, Griendtsveen,
Evertsoord en Kronenberg organiseren feestelijke activiteiten in eigen
dorp. Mantelzorgers uit deze dorpen
ontvangen een aparte uitnodiging.
Mantelzorgers kunnen zich vóór dinsdag 1 november aanmelden voor één
activiteit via de website www.synthese.nl onder het kopje ‘Nieuws’.

maakt. Kinderen kunnen onder
deskundige begeleiding herfstknutsels maken. Wil je een poppetje
of beestje van kastanjes of eikels?
Liever een herfstmobiel? Of iets
anders? Het kan allemaal.

Muziek
Voor de muzikale omlijsting
van deze dag zorgt ‘huisorkest’
Vurdewind. Bovendien verzorgt
Pete Morton deze dag van 15.00 tot
17.00 uur het eerste kapelconcert
in de kapel. Deze activiteit staat los
van het museumbezoek.
Beeld: Openluchtmuseum De Locht

Timmermans Agri- Service is een gespecialiseerd agrarisch loonbedrijf gevestigd
in America. Met ruim dertig nieuwe machines en vijftien gedreven medewerkers
dragen wij zorg over ruim 3500 hectare akker- en tuinbouw gewassen. Ook
verzorgen wij zelf nog de teelt van bloembollen waarbij in het najaar de
bloembollen spoelen in een moderne spoellijn.

We zijn op zoek naar een:

Chef Werkplaats

gekleurde chenilledraad grote griezelspinnen. Die kunnen ergens worden
neergezet of voor het raam worden
gehangen. De workshop duurt van
14.30 tot 16.30 uur en is bedoeld voor
kinderen vanaf 6 jaar. Aanmelden kan
via cursus@museumdekantfabriek.nl

Mantelzorgers in het zonnetje rond Dag
van de Mantelzorg
Leerlingen van het Dendron College
leggen mantelzorgers graag in de
watten met een high tea. Deze vindt
plaats op woensdag 9 november van
10.00 tot 11.00 uur en op de vrijdagen 11 en 18 november van 14.00 tot
15.00 uur op het Dendron College.
His Hope organiseert eveneens
een high tea voor mantelzorgers.
Deze vindt plaats op donderdag
10 november van 13.30 tot 15.30 uur

Champignons speelden altijd al
een grote rol in onze omgeving.
In de regio Horst bevonden zich de
kenniscentra voor onderzoek en
onderwijs. Veel inwoners verdienden de kost in de champignonteelt.
In het Champignonpaviljoen op het
museumterrein vind je alles over de
teelt en de verwerking van champignons. Daarnaast zijn op 23 oktober diverse eetbare paddenstoelen
te zien, evenals producten die van
paddenstoelen worden gemaakt.
Altijd al willen weten waar zuurkool vandaan komt? In de Brouwerij
demonstreren leden van het Gilde
Dionysos hoe je deze wintergroente

Functieomschrijving:
Als chef werkplaats heb je de
leiding over de werkplaats. Je
houdt je bezig met het onderhoud
van ons machinepark, planning en
voorraadbeheer van de werkplaats.
Functie eisen:
- Een afgeronde MBO/ HBO opleiding landbouwmechanisatie/ mobiele werktuigen
- Het voortouw in de werkplaats willen nemen
- Enige werkervaring als (service) monteur
- Rijbewijs B met bij voorkeur aanvullend E
Wij bieden:
- Goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarde
- Volledig dienstverband 38-urige werkweek
- Alle ruimte voor ontwikkelingen en eigen initiatief
- Gehele nieuwe werkplaats naar eigen invulling in te richten
- Gezellige bedrijfscultuur met weinig verloop in personeel
- Regelmatig bedrijfsuitjes en een vrijdagmiddagborrel
Informatie en sollicitatie:
Ben jij die gemotiveerde medewerker die wij zoeken? Stuur dan jouw motivatie
en CV naar info@timmermansagriservice.nl. Als je vragen hebt over deze
vacature of je wilt graag een vrijblijvend gesprek kun je contact opnemen met
Harm Timmermans, tel. 077-4641999
Timmermans Agri Service BV
Lorbaan 23A
5966PG America
www.timmermansagriservice.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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cultuur \ 2010

Muzifique brengt Franse
chansons in Meterik
Muzifique voert zondag 30 oktober de voorstelling ‘La vie aux
creux de la main’, oftewel ‘Het leven in de palm van je hand’, op in
MFC De Meulewiek in Meterik. Deze avond wordt georganiseerd in
samenwerking met de Meterikse zangvereniging Meriko Vocaal.
Marjolein Cuijpers-Kuenen (zang en
spel), Henk Deters (zang en spel)
en Maartje Smedts (toetsen en
zang) vormen sinds 2015 Muzifique.
Ze maken al enige tijd furore met
hun belevingstheater, waarin ze
herkenbare thema’s uit het dagelijks leven de revue laten passeren.
Ze bedenken, schrijven en spelen
als drie muzikale verhalenvertellers
hun eigen voorstellingen. Dit alles

onder regie van Henk Deters. De
optredens zijn overwegend humoristisch en vrolijk, maar ook serieuze onderwerpen komen aan bod.
In de voorstelling op 30 oktober
(aanvang 20.00 uur) staan bekende
chansons en romantische verhalen centraal, eigenlijk alles dat met
het goede Franse leven te maken
heeft. Kijk voor meer informatie op
www.muzifique.nl

Crist Coppens

Herfstwandeltocht KJEM Kronenberg
De jaarlijkse herfstwandeltocht georganiseerd door KJEM Kronenberg staat aanstaande zondag 23 oktober
weer op het programma. De tocht is 8 kilometer lang en voert jong en oud door de Kronenbergse omgeving.
wandeltocht kan op de dag zelf tussen
11.00 en 12.30 uur bij de blokhut aan
de Meerweg 73 in Kronenberg.

met een kopje koffie bij de blokhut
van de KJEM. Ook met een kinderwagen of buggy is de tocht prima af te
leggen honden zijn - mits aangelijnd
- welkom. Inschrijven voor de herfst-

Onderweg worden de wandelaars
uitgedaagd met een aantal opdrachten en staat er soep en een broodje
knak gereed om de honger te stillen.
Na afloop kan er bijgepraat worden

2022-w42

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 23 oktober 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 28 oktober 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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Alleen dinsdag 25 oktober 2022

Varkenspoulet
hele kilo halve prijs
077 398 37 94

Verstand van lekker eten!

www.coppens.keurslager.nl
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Op zoek
naar werk?

11
12
13
14
15
16

AB Werkt biedt méér dan alleen een baan en
salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste
banen! Kijk maar eens hieronder.

Allround monteur pluimveehouderij (fulltime)

Regio Venray | Vac. Nr. P057614

Ben jij een echte alleskunner en op zoek naar een
afwisselende baan? Dit is je kans! In deze functie zorg je
ervoor dat alles op rolletjes loopt bij een groot familiebedrijf.

Heftruckchauffeur (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P057212

In deze baan ben je breed inzetbaar en werk je in een groene
omgeving. Ga aan de slag in de kas en de loods van een
potplantenkwekerij. Iets voor jou?

Medewerker boomkwekerij (fulltime)

Regio Venray | Vac. Nr. P057638

Wil jij werken in de buitenlucht en heb je groene vingers?
Je komt in een team van gedreven collega’s die werken met
400 verschillende boomsoorten.

Dierverzorger varkenshouderij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P056602

Als je een passie voor dieren hebt, is dit je ideale job. In
deze functie ben je dagelijks aan het werk in de dek-,
wacht- en drachtstal van een innovatief en internationaal
bedrijf. Reageer snel!
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Horizontaal 1. Onderdanig. Eetwaar. Gasvormig element. Onderscheidingsteken 2. Gehoororgaan.
Kloosteroverste. Strijdperk. Griekse dans. Soort dans 3. Afrikaan. Reeds. Raad eens. Gerief. Vrachtvrij. Hetzelfde
4. Noot. Plantengeslacht. Kledingstuk. Schors. Slijpsteen. Gevangenis 5. Plant. Bijbelse figuur. Dondergod. Penning.
Goedzak 6. Elasticiteit. Gesloten rijtuig. Drukte. Groot zeilschip. Familielid 7. Romeins keizer. Steler. Soort kers.
Bijbelse naam. Plek 8. Mafkees. Opleving. Vuilnishoop. Hefboomarm. Laatstleden 9. Onwetend. Niemendal.
Beroep. Idee. Vuurkoord 10. Ondernemingsraad. Nagewas. Soort walvis. Lansruiter. Hooimijt 11. Plak.
Muziekgezelschap. Leersoort. Leergang. Gemaal 12. Flink. Sloeber. Tol pennetje. Razernij. Vertragingsmiddel
13. Strakheid. Wortel. Geroosterd brood. Speelkaart. Maatbepaling 14. Aanwensel. Zeemacht. Knol. Kier.
Voorzetsel. Persoonlijk vnw. 15. Sneeuwhut. Spaanse vrouw. Deel van trap. Biersoort. In persoon. Metselspecie
16. Hofmakerij. Geldelijk ondersteuner. Zwitserse bergtop. Bouwland. Iers Republikeins Leger 17. Caf,buffet.
Tweestrijd. Afrikaanse. Mond.
Verticaal 1. Bedrag. Rijksnormaalschool. Misschien. Dun staafje 2. Gemalen run. Vis. Belabberd. Noot 3. Geur.
Hoofdsieraad. Sieraad 4. Maand. Leesteken. Sportploeg. Walvis 5. Deel van fiets. Vertegenwoordiger. Walvis. Bevel
6. Graanopslag. Oosterling. Geestelijke toestand 7. Telegraaftaal. Voorzetsel. Watering. Kort. Platina 8. Mondeling.
Hoon. Slim. Gevaar 9. Bloem. Droogvloer. Vette stof. Thans 10. Naaigerei. Sterrenbeeld. Groei. Noorse god 11. Wig.
Roofdier. Christelijk feest. Koraaleiland 12. Van andere mening. Trekdier. Haarlok. Aftrek 13. Soort dans.
Veiligheidswet. Op elkaar 14. Russisch heerser. Vis. Ten bedrage van. Leuk 15. Niets. Rare gast. Soort verhuur. Ik
16. Grondbezit. Bloem. Bedrijfsconcentratie. Speen 17. Oude Testament. Limonade. Zoutachtig. Spotschrift
18. Titel. Bindmiddel. Smal. Kaarten boek 19. Maanstand. Spijker. Bijbelse figuur. Noot. Stripfiguur
20. Kleine lengte-eenheid. Eenstemmig. Erotiek 21. Bedeesd. Wat. Schijn. Houtsoort 22. Deel van vinger. Rijgsnoer.
Muziekplaat. Oplosmiddel 23. Uitstekend. Sleutel. Oprijlaan 24. Getijde. Wilde duif. Telwoord. Bericht
25. Misdaad. Verharde huid. Mannelijk schaap. Getreiter.

De oplossing van de puzzel in de Hallo van 13 oktober 2022 was:

Interesse? Contact recruiter Lian via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70
AB Werkt Horst | ab-werkt.nl

En de winnaar is: May Linders uit Lottum.
Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door Dagje Horst aan de Maas!

2010 \ service
Religie

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

Broekhuizen

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

Zondag 23 oktober

Apotheek Maasdorpen

11.00

Griendtsveen
Zondag 23 oktober

11.00

Grubbenvorst

Zaterdag 22 oktober

Verhuur en verkoop van Units – Modulair bouwen –
(Mantel)zorg woningen – Recreatie woningen –
Huisvesting – Huisvesting Zorg, Onderwijs en Industrie.

Huisartsenpost

19.00

Hegelsom

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Zondag 23 oktober

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

09.30

Horst

Zaterdag 22 oktober
Zondag 23 oktober
Maandag 24 oktober
Dinsdag 25 oktober
+ aanbidding
Woensdag 26 oktober
Donderdag 27 oktober
Vrijdag 28 oktober

18.00
11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

Zaterdag 22 oktober

Gebiedsteams

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

19.15

Meerlo

Donderdag 27 oktober
- Biddende moeders

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

09.00
09.30

Sevenum

Tandarts

09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

Zondag 23 oktober
Dinsdag 25 oktober

21 t/m 23 oktober
Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

24 t/m 27 oktober
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
0478 54 14 93

09.30
19.00

Tienray

Woensdag 26 oktober

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

19.00

De Schuilplaats

kerkdienst

Wij verzorgen
ook het transport!
Horsterweg 37 | 5811 AA Castenray/Venray | www.heldenstransport.nl

Spoedgevallendienst

Zondag 23 oktober
- Uitstellling Allerheiligste
Maandag 24 oktober
Dinsdag 25 oktober
Donderdag 27 oktober
Vrijdag 28 oktober

zondag

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

10.00

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

Om ons team van 30 medewerkers te
versterken, zijn we per direct op zoek
naar:

0900 88 44

06 55 40 80 23

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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8

ALLROUND
MEDEWERKERS
CONTAINERTEELT
EN/OF VOLLEGROND
parttime/fulltime 24 – 40 uur m/v
Lakei is dé specialist in de teelt van
rozen en seringen, zowel in pot als
in de vollegrond. Lakei is klantgericht,
innovatief en heeft een duidelijke
visie. Kwaliteit is voor ons essentieel.
Als werkgever heeft Lakei vier kernwaardes die alle medewerkers hoog
in het vaandel hebben staan: kwaliteit,
eerlijkheid, betrouwbaarheid en team.
Ook is er altijd oog voor het welzijn
van de medewerkers.

Wij vragen:
• Een aanpakker
• Interesse en gevoel voor planten
• Een verantwoordelijke en flexibele
instelling
• Een team-player
Wij bieden:
• Een afwisselende functie met
mogelijkheid tot groei
• Ruimte voor ideeën en eigen inbreng
• Een gezellig, professionele en stabiele
werkomgeving
• Jaarrond diverse afwisselende
werkzaamheden
• Salaris volgens CAO Open Teelten
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van CV
voor 7 november aan:
helga@lakei-boomkwekerijen.nl
Tel. Helga Marcellis: 06-23028198
Lakei Boomkwekerijen
Hombergerweg 84, 5973 PH Lottum
Tot snel, nieuwe collega!
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55’’

INRUILKORTING

+
Guido

Adviesprijs 2748,-

Adviesprijs 1699,-

PHILIPS OLED AMBILIGHT TV
55OLED856

1199,-

• OLED • 4K Ultra HD • TV met 4-zijdige Ambilight
• Dolby Vision en Dolby Atmos • P5 AI Perfect Picture
Engine • Android TV

50’’

SAMSUNG NEO QLED TV
& SOUNDBAR COMBIDEAL
QE55QN92BATXXN +
HW-Q800B/XN

XR50X94JAEP

699,-

SONOS MINI SUB + SONOS RAY
Combideal!

749,COMBIDEAL!

• Verdiep je luisterervaring met krachtige
bass als je Sub Mini • Laat al je entertainment
tot leven komen met een adembenemend
realistisch geluid

* Gratis Galaxy Buds2 t.w.v. €79,99 bij de soundbar! Actie geldig t/m 6-11-2022

600,-

65’’

Adviesprijs 1229,-

SONY SMART TV

COMBIDEAL!

TV: • Neo QLED • 4K Ultra HD • Quantum Matrix
Technology SOUNDBAR: • 330W, 5.1.2Ch met Dolby Atmos

530,-

INRUILKORTING

1599,-

Adviesprijs 798,-

INRUILKORTING

Adviesprijs 1499,-

SAMSUNG QLED TV
QE65Q75BATXXN

899,-

• Full Array LED • 4K Ultra HD • Cognitive Processor XR™
• XR Motion Clarity • Android TV

Adviesprijs 279,-

SOUNDMASTER INTERNET RADIO
ICD3030CA

239,-

• Internet radio met CD speler • DAB+ • FM radio met RDS
• Bluetooth • Spotify Connect
• QLED • 4K Ultra HD • Motion Xcelerator Turbo+
• FreeSync Premium Pro

SHOP OOK ONLINE OP WWW.EPTUMMERS.NL
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

