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Horst aan de Maas

Piepjonge burgervader
Horst heeft een nieuwe kinderburgemeester. Dit schooljaar draagt Jens Hagens (11) de ambtsketting en zit hij de kinderraad voor. Spannend? Nee, dat niet. Leuk? Zonder enige twijfel. Heel eventjes had hij zo z’n twijfels, geeft Jens aan op de vraag of hij direct ‘ja’ zei toen ze hem vroegen om dit schooljaar de rol van kinderburgemeester in Horst aan de Maas op
zich te nemen. Uiteindelijk gaf een gesprekje met zijn voorganger de doorslag. ‘Het lijkt me geweldig om met Ryan Palmen op pad te gaan.’ Lees verder op pagina 05

Twee jaar jeugddetentie én
onvoorwaardelijke jeugd-tbs voor
doodsteken Guus Janssen
De rechtbank in Roermond deed op dinsdag 25 oktober uitspraak in de zaak tegen Joshua de L. (20) uit
Tienray, die tijdens carnaval een einde maakte aan het leven van Guus Janssen uit Horst. Een intensieve
en langdurige behandeling van De L. wordt daarbij noodzakelijk geacht.
Joshua de L. is in de uitspraak door
de rechter veroordeeld tot twee
jaar jeugddetentie en een traject
met onvoorwaardelijke jeugd-tbs.
Die laatste maatregel start normaliter na het uitzitten van de twee jaar
detentie en duurt minimaal drie jaar.
Mocht de behandeling aanslaan, dan
kan ervoor gekozen worden om het
derde jaar om te zetten in een voorwaardelijke variant van de maatregel. Jeugd-tbs kan daarnaast, indien

besloten wordt dat de cliënt nog
steeds een gevaar vormt voor de
samenleving, tot twee keer toe worden verlengd, met een maximum
van in totaal zeven jaar. Als ook
daarna nog zou blijken dat de behandeling niet het gewenste effect
heeft gesorteerd bij De L., volgt een
traject met volwassenen-tbs.

het jeugdstrafrecht toe te passen
vanwege een geconstateerde
achterstand in ontwikkeling en een
gedragsstoornis bij De L. Volgens
deskundigen zorgt de ‘periodieke
explosieve stoornis’ van De L. ervoor
dat de reden van boosheid niet
in verhouding staat met de mate
van agressie die hij vervolgens uit.

Ontwikkelingsachterstand
In een eerder stadium werd besloten

Lees verder op pagina 02

02

nieuws \ 2710

Kakelcafé zorgt voor verbinding in agrarische sector
De agrarische sector zit al tijden in zwaar weer. Stikstofmaatregelen,
een gebrek aan bedrijfsopvolgers en in de pluimveesector heerst onzekerheid wegens het hardnekkige vogelgriepvirus. Toch is het niet alleen
maar kommer en kwel, zo ervaart Alex Janssen tijdens de door hem
georganiseerde Kakelcafés. Een laagdrempelige bijeenkomst van pluimveehouders, waarbij zowel oude bekenden als nieuwe vakgenoten elkaar
kunnen ontmoeten. “Het feit dat het nachtwerk werd, geeft wel aan dat
die behoefte er is.”
Sinds 5 oktober is er weer een landelijke ophok- en afschermplicht voor
pluimvee van kracht. Beslist niet voor
het eerst dit jaar. Sterker nog: kippen die normaliter buiten kunnen
rondscharrelen, zaten dit kalenderjaar meer binnen in de stal dan dat
ze in de buitenlucht te vinden waren.
De sector werd deze week nog opgeschrikt door een geval van vogelgriep in Heythuysen, waarbij circa
300.000 leghennen werden geruimd.
Waar het virus normaal gesproken
tijdens de zomer uit Nederland verdwijnt, was dat dit jaar niet het geval.
Alex Janssen uit Hegelsom weet er als
‘pluimveeman’ in hart en nieren alles
van. Hij is niet alleen beroepsmatig
dagelijks bezig met de kip en alles
wat daar mee te maken heeft, maar
ook onder de vlag van zijn nevenactiviteit Doener in Passie pakt hij graag
een rol in die sector. Tijdens zogeheten Kakelcafés brengt hij ondernemers
in het pluimvee met elkaar in contact.
“De meest recente editie hebben we
in een eerder stadium nog verplaatst,
vanwege de onzekerheid rondom de

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

vogelgriep”, vertelt Alex. “Begin oktober hebben we, na overleg met onder
andere een dierenartsenpraktijk, het
Kakelcafé wél door laten gaan. Juist
in zo’n spannende tijd moeten we de
sociale kant niet vergeten. Op deze
manier hoop je de mensen uit de sector ook een beetje een hart onder de
riem te steken. Daarnaast vindt het
Kakelcafé plaats op neutraal terrein en
heeft iedereen ook een eigen verantwoordelijkheid qua hygiëne en voorzorgsmaatregelen.”

Kroegpraat
Het neutraal terrein waar Alex op doelt
is de setting: een kroeg. Tijdens de
meest recente editie troffen zich daar
meer dan honderd ondernemers uit
de pluimveesector. “Zonder commerciële bijbedoelingen brengen we ondernemers uit de voedselproducerende
industrie bij elkaar. Bedrijven nodigen
hun klanten uit voor een avond waarbij
ze kunnen ontmoeten, verbinden, vermaken en inspireren. Het gaat tijdens
zo’n Kakelcafé eigenlijk maar weinig
over vakinhoudelijke zaken”, legt Alex
uit. “Dat is een bewuste keuze. Als
facilitator probeer ik te zorgen voor een

afwisselend en spraakmakend programma. De afgelopen editie waren
er twee sprekers, die hun ervaringen
met de zaal deelden aan de hand van
een thema. Dit keer was dat ‘vallen en
opstaan’. De eerste spreker was Edwin
de Wolf, een veteraan die tijdens een
missie in Bosnië zijn been verloor. Je
kon een speld horen vallen tijdens zijn
verhaal”, blikt Alex terug. “En ook Erik
te Velthuis, die al meer dan 25 jaar
werkzaam is als chef-kok op topsportcentrum Papendal, had een boeiend en
inspirerend verhaal te delen.”

Knorcafé
Na afloop van het programma is er

bij het Kakelcafé van Alex voldoende
ruimte om uitgebreid na te praten.
Daar gaat het zonder twijfel over
thema’s die op dit moment leven in de
sector, waarbij vogelgriep met stip op
nummer één zal staan bij de pluimveehouders. “Zo’n avond gaat automatisch over in een netwerkborrel.
Het feit dat het na middernacht was
voor we de deur sloten, geeft wel aan
dat er een behoefte is voor dit soort
bijeenkomsten onder agrariërs.” Door
het succes van het Kakelcafé kriebelt
het bij Alex om dit soort avonden ook
voor andere agrarische sectoren op
poten te zetten. Het format is eenvoudig te kopiëren en leent zich daardoor

ook voor bijvoorbeeld een Knorcafé.
Zelfs een Loei-, Bloei-, en Hinnikcafé
sluit hij in de toekomst niet uit. “Het
past bij mij om mensen te verbinden
en in hun kracht te zetten”, zegt Alex
enthousiast. En of de zaal dan vol zit
met varkens-, koeien-, paarden- of
pluimveehouders, dat maakt hem niet
uit. De specifieke problemen en uitdagingen verschillen per sector, maar
het doel blijft voor Alex hetzelfde: het
faciliteren van een laagdrempelige bijeenkomst voor gelijkgestemden.

Tekst: Jelle van Hees
Beeld: Wouter Janssen
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Twee jaar jeugddetentie én onvoorwaardelijke
jeugd-tbs voor doodsteken Guus Janssen
De psychiater die De L. onderzocht
achtte de kans op herhaling eerder
nog gering, maar moest daar op
terugkomen. Nadat uit aanvullende
informatie bleek dat De L. in de

twee maanden voorafgaande aan
de steekpartij betrokken was bij
acht incidenten, waarbij de aard
varieerde van overlast tot huiselijk
geweld en auto-ongelukken,

stelde hij dat de kans op herhaling
gemiddeld tot hoog zou zijn. Het is
een risico dat rechtbank en justitie
niet willen lopen. Ze gingen daarom
mee in de eis van minimaal drie jaar

onvoorwaardelijke jeugd-tbs, naast
een verblijf van twee jaar in de
jeugdgevangenis.

077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
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De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
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Uiteenlopende ideeën, problemen en oplossingen bespreken

Kinderraad buigt zich over actuele thema’s
Een plek op iedere school waar het licht van de fiets gerepareerd kan worden, lagere tarieven voor groente en
fruit, het gebrek aan een tafelvoetbalvereniging in de gemeente en ‘glow in the dark-hondentoiletten’: zomaar
een paar van de ideeën die tijdens de kinderraadsvergadering op tafel kwamen. De onderwerpen werden
gebundeld in overkoepelende thema’s en de kinderraadsleden werden met huiswerk op pad gestuurd.

Zij verenigen zich in de kinderraad,
waarin ze vergaderen over plannen die ze zelf belangrijk vinden.
Daarbij krijgen ze tijdens vergaderingen hulp van een aantal volwassen raadsleden. Uiteindelijk kiest
de kinderraad één project dat ook
daadwerkelijk uit wordt gevoerd.
Uiteenlopende ideeën, problemen
én oplossingen werden zonder
gêne gedeeld, terwijl de kinderraadsleden zich tegoed deden
aan cupcakes, een glas ranja en
gezonde snacks.

Debatteren kun je leren

Eén ding werd direct duidelijk tijdens de kinderraadsvergadering
op woensdag 19 oktober in de
Raadszaal van Horst aan de Maas:

de raadsleden hadden zich thuis
stuk voor stuk uitmuntend voorbereid op de eerste échte raadsvergadering. Op de plek waar normaliter

de gemeenteraad zetelt, werd de
ruimte dit keer bevolkt door een
groep van meer dan twintig kinderen tussen de 10 en 14 jaar oud.

Er moet nog het nodige water door
de Maas voordat de gemeente
tegen het eind van het schooljaar
aan de slag kan met minimaal één
idee vanuit de kinderraad. Voor
veel van de jeugdige raadsleden
was het voeren van een debat
bijvoorbeeld een nieuwe ervaring.
Maar, leergierig als de jongeren
zijn, werd dat aan de hand van
de uitleg van ervaren raadslid
Jos Gubbels en burgerraadslid
Judith Mooren, al gauw opgepikt.
Het door hun geschetste probleem
- trappen in een verse hondendrol
en de gevolgen daarvan - kon
rekenen op de nodige creatieve en

doeltreffende oplossingen vanuit
de kinderraad. Het overleg en de
discussies die daarop volgden,
gaven kinderburgemeester Jens
Hagens en zijn side-kick Yvonne
Douven - zij verving de afwezige
Ryan Palmen - de kans om alle
eerder voorgestelde ideeën en
problemen te vertalen naar een
aantal overkoepelende thema’s.
Zij concludeerden dat de kinderraad
zich dit schooljaar mag gaan buigen
over een vijftal onderwerpen:
afval, groen en milieu, verkeer,
activiteiten voor kinderen en
gezondheid.

Favoriete thema’s
Aan het eind van de eerste ‘echte’
kinderraadsvergadering van deze
jaargang, mocht ieder raadslid zijn
of haar voorkeur voor twee thema’s
aangeven. Bij de volgende kinderraad, op woensdag 2 november,
worden er groepjes geformeerd, die
zich gaan buigen over de problemen binnen een specifiek onderwerp. Thuis mogen ze zich alvast
verdiepen en problemen, verbeterpunten en oplossingen binnen de
voorkeursthema’s bedenken.
Tekst en beeld: 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
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Vele kleuren viooltjes, heide,
siervruchten en pluischrysanten,
potgrond. Hay Cox, Molengatweg 4,
Horst. 06 5430 6964.

Vier generaties

Nuna Renkens zorgt voor blijdschap
Moederdag 2022 was er eentje om nooit te vergeten voor de trotse familie van Nuna Renkens. Op 8 mei
completeerde de kleine meid vier generaties. Moeder Danique van Aken uit Meerlo, oma Dian van AkenHendrix uit Swolgen en ‘superomi’ Elly Hendrix-Mooren uit Swolgen zijn ontzettend trots op hun (achter)
kleinkind. Net zoals ook oma Ans uit Arcen dat is. Nuna betekent land, en mede daarom werd tijdens een
uitje met de vier generaties onder andere het ‘landje’ van oom Bas bezocht.

Horst aan de Maas ondertekent Gelijke Kansen Alliantie
Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma ondertekende samen met wethouder
Roy Bouten van gemeente Horst aan de Maas de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) agenda. In de GKA-agenda
staat beschreven hoe de scholen van Dynamiek Scholengroep, het Dendron College, het Tienercollege
SOOOOL10-14 en TaalRijk binnen Horst aan de Maas de komende twee jaar gelijke kansen gaan
bevorderen.
Er wordt vanuit de agenda op verschillende manieren gewerkt aan de
taalverrijking van kwetsbare kinderen. Zo krijgen de kinderen bij
Dynamiek hulp van een gespecialiseerde leerkracht om hun woordenschat te versterken. Deze leerkracht
maakt ook de verbinding met de

thuissituatie. Binnen het voortgezet
onderwijs kunnen de anderstalige
kinderen van TaalRijk huiswerkbegeleiding krijgen en workshops volgen in een naschools programma.
Daarnaast wordt voor de kinderen
van TaalRijk de overstap naar het
reguliere voortgezet onderwijs op

het Dendron College versoepeld door
een gespecialiseerde leerkracht extra
begeleiding te laten bieden.

Maas vinden we het belangrijk dat
iedereen mee kan doen. Inzetten op
kansengelijkheid is daarin hartstikke
belangrijk. Dat begint wat mij betreft
bij basisvaardigheden zoals taal.
Ik ben blij dat onze lokale scholen en
partijen dit met ons eens zijn en dat
we hier gezamenlijk een succes van
gaan maken”, liet hij weten.

Inzetten op taalverrijking

Gelijke Kansen Alliantie

Namens de gemeente Horst aan de
Maas tekende wethouder Roy Bouten
de GKA-agenda. “In Horst aan de

De Gelijke Kansen Alliantie is een
initiatief van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

(OCW). In de GKA werkt het ministerie van OCW samen met scholen,
gemeenten en maatschappelijke
partners aan het bevorderen van
kansengelijkheid in het onderwijs.
Hierbij staat de verbinding tussen
thuis, school en omgeving centraal.
Op dit moment zijn er ruim tachtig gemeenten aangesloten bij de
Gelijke Kansen Alliantie. Dit najaar
zal dit aantal groeien naar een totaal
van honderd.

2710 \ nieuws
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In gesprek met kinderburgemeester Jens Hagens

‘Van pesten kun je je hele
leven last houden’
“Verleden jaar zat ik in de kinderraad en daar zou ik dit jaar ook weer
plaatsnemen. Tot ze me in de zomervakantie vroegen als kinderburgemeester. Het leek me verstandig om
Tom (Koster, red.) om advies te vragen.” Als ervaringsdeskundige – Tom
was verleden schooljaar kinderburgemeester - wist hij Jens vrij snel te
overtuigen. “Hij zei ‘je bent hartstikke
gek als je het niet doet’. Nou, dat was
vrij duidelijk”, herinnert Jens zich het
gesprek lachend. “We hebben het over
de voor- en nadelen gehad en eigenlijk kreeg ik er steeds meer zin in. Ik
was helemaal hyper en wilde het er
het liefst iedere dag wel eventjes over
hebben thuis.”

Kinderen zijn
de toekomst

begonnen aan mijn zevende seizoen.
Ja, voetbal is denk ik mijn grootste
liefde. Ik speel nu bij Wittenhorst”,
vertelt de nieuwbakken kinderburgemeester, die door zijn moeder wordt
omschreven als een echt buitenkind.
“Ik wil vooral gewoon lekker kind zijn.
Spelen, koken en bakken met mam
en soms gamen. Misschien is het zelfs
best eens een idee om een vergadering van de kinderraad in de buitenlucht te houden, in plaats van binnen
in de raadszaal”, mijmert hij. Het is
tekenend voor Jens, die graag zijn
bovenkamer aan het werk zet. “Het
is heel interessant om de ideeën en
plannen van mijn leeftijdsgenootjes te
horen. Zelf was ik verleden schooljaar
onderdeel van het groepje dat ‘pesten’
als thema behandelde. Persoonlijk
vind ik dat een belangrijk onderwerp,
want iemand die gepest wordt kan
daar zijn hele leven last van houden.
Ook op latere leeftijd zijn de gevolgen
nog merkbaar.”

Kind zijn

Stemrecht

Hoewel Jens eventjes moest dubben
over het aannemen van de functie,
weet hij normaliter maar al te goed
wat hij wil. Op momenten dat zijn
ambtsketting op het nachtkastje blijft
liggen en de voorzittershamer onaangeroerd blijft, is hij het liefst in de
buitenlucht. En het allerliefst op het
voetbalveld. “Eigenlijk wilde ik op
mijn 4e al gaan voetballen, maar dat
mocht toen nog niet. Inmiddels ben ik

Het zijn verstandige en doordachte
teksten, die je wellicht niet direct
verwacht uit de mond van een
11-jarige. Voor Jens is het niet meer
dan logisch. “Kinderen zijn de toekomst. Ik heb het altijd flauw gevonden dat je pas mag stemmen zodra
je volwassen bent volgens de wet.
Niemand weet beter wat er belangrijk is voor kinderen, dan de kinderen
zelf.” Hij is daarom blij dat er een kin-

derraad bestaat in Horst aan de Maas.
“Ik hoor veel ideeën van leeftijdsgenoten om me heen. Door middel van
de kinderraad krijgt deze generatie
een stem. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen zich aanmelden als
lid van deze raad. Daar kun je écht
je mening geven.” Jens is benieuwd
met welke problemen en thema’s de
kinderraad van dit jaar komt. Al is dat
niet het enige waar hij naar uitkijkt in
zijn rol als kinderburgemeester. “Als
het goed is mag ik ook een aantal
keren met Ryan Palmen, de ‘echte’
burgemeester van Horst aan de Maas,
op pad. Dat lijkt me gewoon geweldig. Dat zou ik iedere dag wel willen.”
Wie het enthousiasme van Jens hoort,
zou kunnen denken dat we te maken
hebben met een potentiële opvolger
voor Palmen, over pak ‘m beet een
jaar of tien. Dat ligt echter iets genuanceerder. “Volgens mij heeft Ryan
het hartstikke druk. Er zitten dus ook
nadelen aan. Nee, het liefst word ik
architect.”

Door middel van
de kinderraad
krijgt deze
generatie een stem

Crist Coppens
Alleen dinsdag 1 november 2022

Gehakt half om half
kilo halve prijs
077 398 37 94

Verstand van lekker eten!

www.coppens.keurslager.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
Tekst en beeld: Jelle van Hees

HALLO op reis

beukenhaag € 0,89
2.500 wintergroene
leibomen verdeeld over leipho
tinia
12 soorten op voorraad
in pot, stam 180 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

Agrarische sloopwerkzaamheden

Wij maken er werk van!

HALLO in Jordanië
Wat doe je wanneer je tijdens een vakantie in Jordanië ook de Dode Zee bezoekt? De HALLO lezen natuurlijk. Op het water. Dat dacht Bert Hendrikussen uit Hegelsom ook, die tijdens zijn vakantie het land in het
Midden-Oosten bezocht. Terwijl hij rustig ronddobberde op zee, bleef hij op de hoogte van het allerlaatste
nieuws uit de regio.

Door onze krachten te bundelen kunnen wij voor u:
• Uw complete sloopwerk ontzorgen.
• Putten schoonmaken en mestrestanten uitzeven
zodat deze weer emissiearm kan worden uitgereden.
• Grond leveren voor aanvulling.
Neem contact op met: Frank Reintjes 06 17900108 of Gertjan Holtermans 06 15898857.
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Zelfstandige ambulante Pedicure kan
nog enkele afspraken inplannen. App/
bel 06 1357 5747 voor afspraak.
Nek en schouderklachten effectief
bestrijden op natuurgeneeskundige
wijze? (Gedeeltelijke)vergoeding
mogelijk via aanvullende verzekering.
06 4289 9314 Powerful Stones
Massage
Voor ontspanning en klachten. Info:
www.massagemayproosten.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

&
Uitvaarten

Uw wens staat bij ons centraal...
06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

24 uur bereikbaar

0478-515221
Briensveld.nl

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 4855 0730 optidee.nl/
peggy-wismans fb: Opti-Duur

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

Fysieke of psychische klachten?
Voetreflexpraktijk Sandra Poels,
www.sandrapoels.nl, 06 1549 0926

Verloren tijdens het wandelen van het
Petranpad een zilveren broche in de
vorm van een roosje. 06 4190 4303

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

uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Hulp door maatregelen die op korte termijn effect hebben

Gemeente wil ook energierekening oktober
compenseren
Landelijk krijgt ieder huishouden in november en december vanuit het Rijk een vergoeding van 190 euro
op de energierekening. Gemeente Horst aan de Maas merkt echter dat er ook zorgen leven over de
rekening die deze maand voldaan moet worden. Daarom wil het bepaalde huishoudens in oktober met
eenzelfde bedrag compenseren.
Om in oktober in aanmerking te
komen voor deze compensatie van
maximaal 190 euro per huishouden,
moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Het bedrag
op de energierekening moet minstens 241 euro zijn en het vermogen van de aanvrager niet hoger
dan 5.000 euro. Gemeente Horst
aan de Maas komt tot deze regeling
omdat ze merken dat er veel zorgen leven onder inwoners van deze
gemeente, waarbij de oplopende
energierekening voor hoofdbrekens
zorgt. Dit is onder andere terug te
zien aan de forse stijging van het
aantal aanvragen voor energietoeslag in september. ‘Ondanks de
eenmalige energietoeslag merken
we dat inwoners nog altijd moeite
hebben met het betalen van hun
energierekening. Wij stellen daarom
maatregelen voor die op de korte
termijn effect hebben en naadloos aansluiten op de landelijke
compensatie. Acties waarmee we
direct ondersteuning kunnen bieden aan inwoners die in de knel zijn
gekomen door de gestegen energierekening’, zo valt er te lezen in
de adviesnota aan het College van
B&W.

Inwoners hebben
nog altijd moeite
met betalen
energierekening

te schatten hoeveel aanvragen er
daadwerkelijk binnen gaan komen
voor deze bijzondere bijstand van
maximaal 190 euro. ‘Deze groep
is nu nog niet volledig in beeld.
We schatten in dat een groot deel
van de huishoudens die de eenmalige energietoeslag heeft aangevraagd, ook een beroep gaat doen
op de ondersteuning voor de maand
oktober. Daarnaast schatten we
het aantal inwoners met een hoger

HALLO op
familieweekend

inkomen dat voor deze maand problemen heeft met het betalen van
de energierekening op 20 procent’,
valt er te lezen.

Verlenging termijn
Het aantal aanvragen voor energietoeslag is in gemeente Horst aan de
Maas de afgelopen twee maanden
fors gestegen. Daarom is besloten
dat inwoners langer de tijd krijgen om toeslag aan te vragen. De

ook op structurele oplossingen zoals
energiebesparing en budgetcoaching.
De aandacht gaat naast inwoners ook
uit naar verenigingen en ondernemers. We streven naar maatregelen
per 1 januari 2023. In het actieplan
voor de middellange en lange termijn
wordt de benodigde capaciteit meegenomen.’

In de begroting 2023 is
meer geld opgenomen
om in te zetten op
energiearmoede

HALLO op reis

Tijdens een gezellig familieweekend, georganiseerd door
drie zussen van familie
Spreeuwenberg, in St. Hubert,
was er volop vertier.
Vergezeld van echtgenotes,
kinderen en aanhang, draaiden de zussen een weekend
vol sport en spel in elkaar.
Hoewel verreweg de meeste
aandacht uitging naar de
kleine James, was er tóch ook
tijd om tussendoor de HALLO
eventjes te lezen.

Dan ontvang je ook de straf
die je eerlijk verdiend hebt.
Dat zal vreselijk tegenvallen.

Compensatie
De financiële tegemoetkoming
moet de grootste druk van de ketel
halen. Daarnaast wordt er gewerkt
aan structurele oplossingen voor de
problemen die de alsmaar stijgende
energierekeningen met zich meebrengen, zodat inwoners zoveel
mogelijk zelfredzaam blijven op
financieel vlak. Voor oktober wordt
daarbij voor hetzelfde compensatiebedrag gekozen als in november
en december. Daarbij komen niet
alleen inwoners aan de onderkant
van de inkomensgrens in aanmerking. Deze tijdelijke verruiming van
de maatregel biedt ook inwoners
bij wie het netto-inkomen hoger is
dan 120 procent van de bijstandsnorm een oplossing. ‘Ook bij inwoners met een hoger inkomen kan
de bestaanszekerheid onder druk
komen te staan door de gestegen
rekeningen. Door de hoogte van
het inkomen nu los te laten, en
ons puur te richten op de energierekening, kunnen we een grotere
groep inwoners die het nodig heeft
ondersteuning bieden.’ Het feit dat
ook inwoners met een hoger inkomen een beroep kunnen doen op
de ondersteuningsmaatregel, maakt
het voor het college lastig om in

termijn is verlengd tot en met 31
december 2022. In augustus kwamen er 85 aanvragen binnen bij de
gemeente. In september waren dit er
120. In totaal werden dit jaar 857 aanvragen toegekend en staan er nog
360 aanvragen open. Het totaalbedrag van de eenmalige toeslag werd
in juli vanuit rijkswege al verhoogd
van 800 naar 1.300 euro.
Om voor de langere termijn tot een
oplossing te komen, is meer tijd
nodig, zo wordt gesteld. ‘In de begroting 2023 is meer geld opgenomen
om in te zetten op energiearmoede.
De middellange en lange termijn richt
zich naast financiële ondersteuning

RUST
onrust vandaan? Alle ellende
en onrust komt voort uit één
zaak: “ZONDE”. Er is een
oud spreekwoord dat zegt:
“Waren er geen zonden, dan
waren er geen wonden”.
Augustinus schrijft: ”Onrustig is ons hart in ons, totdat
het rust vindt in U, o God.”
Er is veel onrust in de wereld.
Oorlogsdreiging,
atoomwapens. De ene crisis na de
andere. Misschien is er ook
onrust in je hart. Relaties die
stuk gaan. Ziekte, angst voor
de dood. Waar komt al die

Wat is zonde?
Zonde is opstand tegen God,
je Schepper. Hij heeft recht
op heel je hart, je leven, alles.
Maar dat wil je niet en dat doe
je niet. Dat neemt Hij niet. Hij
weet precies, wie je bent en
wat je doet. Aan het einde
van je leven krijg je de rekening gepresenteerd van al je
zonden, of je dat nu gelooft
of niet, het gebeurt toch.

Heb je een vraag over geloof?
Of wil je een gratis Bijbel?
Neem contact op met Evangelist Marcel de Roode 06-40080208

Hoe kom je van je zonden,
je onrust en ellende, af?
Zolang die vraag je niet interesseert, kom je er niet van af.
Daarom wil ik je in alle liefde
oproepen, om daar wel mee
bezig te zijn. God Zelf is met
ons bewogen. Hij stuurde het
Liefste wat Hij had. Zijn eigen
lieve Zoon, JEZUS. Waarom?
Om onze zonden weg te nemen aan het kruis. Om ons
zalig te maken, voor eeuwig.
Als je in Hem gelooft, neemt
Hij je zonden weg. Hij neemt
je dood weg. Hij geeft je het
eeuwige leven. Hij geeft je
rust. Hij heeft het gezegd:
Kom allemaal maar naar Mij
toe. Iedereen die moe en
vol onrust is. Ik zal je rust geven. Hij geeft je de vrede van
God. Dan is de almachtige

God je Vader. Dan wil je ook
voor Hem leven. Aan het eind
van je leven mag je bij Hem
Thuis komen. Want de Heere
Jezus heeft het gezegd: “In
het huis van Mijn Vader, zijn
vele woningen, Ik ga heen
om u plaats te bereiden.”
Wil je daar ook wonen, waar
Hij is? Kom dan tot Hem, geloof in Hem en je zult eeuwig
leven hebben, anders niet.

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL
Hartelijk welkom in onze eredienst,
elke zondag om 10:00 uur.
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Binnenkijken bij...

Column

Ping!
Verrassing!
Ik zit bij de kapper. Ping
WhatsApp trekt mijn aandacht.
Ik verwacht een berichtje van
mijn dochter, maar krijg een
afbeelding van twee andere,
bekende gezichten.

Dementie
Mooie jaren heb ik gehad,
waardig was mijn bestaan.
Als mens ben ik geboren,
als mens wil ik gaan.
Bedroefd maar met heel veel mooie herinneringen,
nemen wij afscheid van ôs mam, oma en omi

Tonny van Rens-Steeghs
echtgenote van

Jan van Rens †
* Dordrecht, 3 januari 1937

† Horst, 20 oktober 2022

Perry
Susan en Henk
Ramon en Mariska, Cas, Sil, Senn
Milou en Jöran, Puck, Kick, Jecki
Landauer 7, 5966 TA America
We hebben in besloten kring afscheid genomen van ôs mam
op woensdag 26 oktober.

Dankbetuiging

Via deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken
voor de grote steun en warme betrokkenheid in welke vorm dan ook, die

Sraar van den Beuken

,
ózze pap, opa en overgrootvader en ook wij mochten ontvangen.
Zijn afscheid, compleet met erehaag en de in de dienst gespeelde
muziek door het ensemble van zijn geliefde Harmonie.
Dat alles doet goed, verzacht het gemis een beetje en geeft
ons kracht voor de toekomst.
Tot slot… veel dank voor de zeer gulle donaties welke naar wens van pap
bestemd zijn voor het jeugdorkest van de Koninklijke Harmonie van Horst.
Rob en Helmie van den beuken, kleinkinderen,
hun partners en achterkleinkind.

Ik gniffel. Murad en Lisa, samen
op de foto. De één donker van
huid, haar en ogen en de ander
hoogblond, mooi gezichtje met
een stralende glimlach. Bij de foto
staat een boodschap: ‘De groetjes
Dorien!’ Ik reageer met een ‘Haha!
Wat een mooi stel! Komen jullie
dit jaar weer een gastles geven bij
20-80 learning?’
Het zijn namelijk twee oud-leerlingen die zo’n zes jaar geleden bij mij
één dag per week 20-80 learning
volgden. Ze richtten ieder een bedrijf
op en leerden alles door te doen.
Presenteren, oplossingsgericht denken, samenwerken en andere skills
die je in de buitenwereld nodig hebt.
Kennis zochten en vonden ze zelf op
internet en bij experts in de omgeving, via vele gastlessen en excursies. En deze aanpak gaf hen een
flinke voorsprong op het hbo.
Met grote regelmaat krijg ik berichtjes van oud-leerlingen die hun
ervaringen en kennis willen delen
met de nieuwe lichting op het
Dendron. Zo gaat dat. Je smeedt
een hechte band met leerlingen,
wanneer je wekelijks een hele dag
met elkaar samenwerkt. Ik kan
het iedere leraar aanbevelen.
Doe afstand van dwingende methodes en kijk wat leerlingen werkelijk
nodig hebben om tot ontwikkeling
te komen. Een leraar, een boek met
antwoordenboek, dat kan toch niet
de enige manier zijn waarop mensen zich ontwikkelen?
Ga naast leerlingen staan. Ga mét
hen op zoek naar kennis, begeef
je op onbekend terrein en zoek
samen naar antwoorden die leerlingen nodig hebben om verder te
komen. Deze manier van werken
zou iedereen op school moeten
leren. Het is namelijk precies dat
wat je de rest van je leven doet.
Leren omdat jìj die kennis nodig
hebt. Iets leren omdat jìj het wilt
weten. Steeds maar weer nieuwe
dingen integreren bij alles wat je al
weet en kunt. Ping! Een spraakbericht. In koor klinkt het: “Jazekers,
Dorien, wij komen dit jaar weer
een gastles geven.”
Dorien Stals
Dendron College

2710 \ opinie
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Bijdrage voor de hoge energierekening
leidt tot ongelijke behandeling
Het zal niemand zijn ontgaan dat de kosten voor energie enorm zijn gestegen. Ieder van ons wordt geconfronteerd met de veel hogere maandelijkse kosten voor energie. Met name de prijs voor gas maar ook die van elektriciteit rijst de pan uit, zelfs zodanig dat het voor velen van ons wellicht niet meer te betalen is.
De energieleveranciers berekenen de kosten
die zij moeten betalen voor de inkoop van gas
en elektra door aan hun afnemers. De lopende
contracten van de consumenten, al dan niet variabel afgesloten, zijn gebaseerd op een zodanig
hoog prijsniveau dat men die kosten niet meer
kan dragen. De overheid moet bijspringen om te

voorkomen dat men zich diep in de schulden moet
steken, of zelfs moet voorkomen dat men van het
gas wordt afgesloten. Hoe die regeling eruit komt
te zien, is nog niet bekend. Wel is de omvang van
die financiële steun afhankelijk van inkomen en
andere vaste lasten. Mogelijk zal dat in de praktijk
betekenen dat er verschil kan ontstaan in de hoogte

van het bedrag dat de gemeente betaalt aan ogenschijnlijk vergelijkbare gezinnen. Leidt dit tot ongelijke behandeling of handelt de gemeente juist door
deze doelgroep te ondersteunen?
Bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot
ongelijke behandeling. Wat vindt u?

Bespreking poll week 41

Verbod op uitpubliek is enige remedie
In de media verschijnen steeds meer krantenkoppen waarin een verbod op voetbalsupporters wordt afgekondigd. Vooral fans van de bezoekende club zijn daarin het haasje. ‘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’, viel er onder andere te lezen.
Het zijn berichten die niet op zichzelf staan.
Steeds vaker gaan geluiden 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. Maar is een verbod op
uitsupporters een logische en juiste conclusie, of
wordt het probleem daar allerminst mee opgelost? En moeten de goeden dan niet onevenre-

dig veel lijden onder de kwaden? Met dat laatste is
Dave Willems het in ieder geval eens, zo blijkt uit
zijn reactie. “De slechten moeten harder worden
aangepakt”, schrijft hij. Voor Paul van Gool is dat
echter niet genoeg. Hij ziet een wat rigoureuzere
maatregel als oplossing. “Afschaffen van voetbal, is
dat misschien een idee?”
Ook Danny Verhage denkt niet dat een verbod op
uitsupporters enig soelaas zal bieden. Hij hekelt met

name de overvloedige inzet aan politie die blijkbaar
nodig is om het randgebeuren rondom voetbalwedstrijden en goede banen te lijden. “Het is belachelijk
dat een sport als voetbal zo’n beslag legt op politie. Ik denk dat een verbod geen oplossing is. Want
wat gaan de gasten die rotzooi trappen dan doen?”,
vraagt hij zich af.

Oh, zit dat zo!

Overmacht en letselschade
Het zal je maar gebeuren! Je wandelt of fietst en raakt betrokken bĳ een verkeersongeval. Vrĳwel dagelĳks gebeuren er ongelukken tussen automobilisten en fietsers/voetgangers. De vraag is dan: wie is er
aansprakelĳk?

Veelal wordt gedacht dat de schade
van een voetganger of een fietser niet
wordt vergoed, omdat het ongeval
de schuld is van de voetganger of de
fietser. Dat is niet correct. In de wet,
artikel 185 Wegenverkeerswet 1994, is
geregeld dat er bij schade als gevolg
van een verkeersongeval tussen

een automobilist en een voetganger
of een fietser, de eigenaar van het
motorrijtuig verplicht is om die schade
voor tenminste 50 procent te vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht.
Dus ook wanneer de voetganger/
fietser deels schuld heeft aan het
ontstaan van het ongeval, wordt een
deel van de schade alsnog vergoed.

of oversteken waar geen zebrapad
aanwezig is, heeft meestal tot gevolg
dat de fietser of de voetganger zijn
schade alsnog (gedeeltelijk) vergoed
krijgt. De automobilist moet namelijk rekening houden met mogelijke
verkeersfouten van voetgangers en
fietsers. Voorzichtigheid van de automobilist is dus geboden.

Wat is overmacht?

De automobilist zal feiten en omstandigheden moeten aantonen en
eventueel bewijzen dat er sprake is
van overmacht. Diverse factoren zijn
hierbij van belang, waaronder bijvoorbeeld de snelheid waarmee werd
gereden door de automobilist, het
zicht en de verlichting.

Er wordt gesproken van overmacht als
aan de automobilist geen enkel verwijt kan worden gemaakt ten aanzien
van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen. Een eventuele fout van een voetganger of een
fietser is alleen dan van belang wanneer die fout voor de automobilist
zo onwaarschijnlijk is, dat de automobilist bij het bepalen van zijn of
haar rijgedrag met die mogelijkheid
geen rekening behoefde te houden.
Het negeren van een rood stoplicht

In het merendeel van de gevallen
kan overmacht echter niet worden
aangetoond. In die gevallen zal de
schade van het slachtoffer voor tenminste 50 procent te worden vergoed.

Wanneer overmacht wel aannemelijk
is gemaakt, bestaat er geen vergoedingsplicht voor de automobilist.
Heb jij ook schade geleden door een
verkeersongeval en vraag jij je af of
je recht hebt op een schadevergoeding? Neem dan contact op met ons
kantoor voor een vrijblijvend en kosteloos eerste adviesgesprek. Wij kunnen je gericht adviseren en ervoor
zorgen dat jouw letselschadezaak op
voortvarende wijze wordt behandeld.

Door: Geertje Verkuijlen,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 81 | www.putt.nl
verkuijlen@putt.nl

Streekemoties

Column

Kennis door
kunst, kunst
door kennis
Bij het woord ‘kennis’ denken we
vaak als eerste aan technologische wetenschap. De computer
en het wereldwijde internet zijn
voorbeelden daarvan die in
korte tijd voor ongelooflijke
veranderingen hebben gezorgd.
In het verre verleden, bijvoorbeeld in de Griekse en Romeinse
klassieke wereld, werd kennis
sterk verbonden met humane
wetenschap, zoals filosofie en
theologie en ook met literaire en
beeldende kunst. Dat is oude
kennis die nu nog steeds inspireert.
We kunnen ons afvragen wat
de techno-wetenschap zou zijn
geworden zonder de oude literaire en beeldende kunst. Zonder
denken, nadenken en overdenken, en zonder menselijke fantasie in de beeldende kunst,
zouden er veel minder ontdekkingen voor onze moderne
maatschappij zijn gedaan. De uitvinding van de boekdrukkunst
bijvoorbeeld, was het gevolg van
het inzicht dat multiplicatie van
geschriften en beelden de universele kennis van een hele maatschappij ten goede zou komen.
Kennis werd kunst, kunst inspireerde kennis. Met de ontwikkeling van de boekdrukkunst
raakten monniken in de kloosters
hun kopieertaken kwijt, maar
kinderen leerden zo wel lezen
en schrijven. Door meer kennis
werd de maatschappij kritischer
en universeler met betrekking tot
religieuze of politieke levenskeuzes. Het schuurde ook wel tussen
geloof en wetenschap. Het was
een mijlpaal in het tweede millennium van onze beschaving.
De boekdrukkunst was eigenlijk
een soort internet van de middeleeuwen, waar niet iedereen blij
mee was. De ontwikkeling ging
destijds niet zo snel als in deze
tijd, waarin inmiddels bijna iedereen toegang heeft tot de wereldwijde communicatie en daarmee
tot allerlei vormen van kennis.
Wat wij in deze context aan de
Oude Grieken en Romeinen te
danken hebben? Ik geloof heel
veel. Wij profiteren vandaag de
dag immers nog steeds, direct en
indirect, van hun denk- en kunstcultuur waarop wij hebben kunnen voortborduren.
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D66-GroenLinks

Bouwen met toekomst
In de gemeente zijn wij hard aan het werk met het 1000-woningenplan. Naast dat er meer woningen bij moeten worden gebouwd, streven wij als D66-GroenLinks ernaar om toekomstbestendig te bouwen.
Dit houdt in dat er wordt gekeken
naar de leefbaarheid van de woning
en het gebied waarin de woning
staat. Een groenere omgeving doet
een mens goed. Het heeft positieve
effecten op onze gezondheid. Dit
komt doordat een groene omgeving

VVD

uitnodigt om te bewegen en te ontspannen. Men ervaart daardoor meer
positieve emoties en minder stress.
Ook ondervinden we steeds meer
last van de gevolgen die klimaatverandering met zich meebrengt.
Straten die vollopen bij een extreme

regenbui, een overbelast riool en
hittestress bij mensen en dieren
bijvoorbeeld. Dat alles lijdt tot ontwrichting van de samenleving en tot
gezondheidsproblemen.
Wij als D66-GroenLinks willen inzetten op duurzame en betaalbare
woningen met veel ruimte voor
groen, goede isolatie, groene daken,
voldoende ruimte tussen de woningen en opvang van overmatig regen-

water na een fikse bui.
Wij zijn nu op zoek naar oplossingen om het wonen wel betaalbaar te
houden. Voor de inwoners, gemeente
én de ontwikkelaar. De prijzen van
de bouwmaterialen stijgen en personeel wordt duurder. Samen gaan
we kijken hoe we toekomstbestendig
kunnen bouwen.

bielere prijs. Tegelijkertijd moeten
we samen zorgen voor kwetsbare
groepen die niet kunnen rondkomen.
Daarom ben ik blij dat de gemeente
voor 2023 geld heeft gevonden om
inwoners met lage inkomens en
lagere middeninkomens meer te kunnen ondersteunen. Want dat is doen
wat nu nodig is. Daarmee bedoel
ik niet dat we onnodige cadeautjes moeten geven, want gratis bier
bestaat niet. Als wij de rekening nu
niet oppakken, laten we hem liggen

voor onze kinderen of kleinkinderen,
ten koste van hun geld voor toekomstige uitdagingen. Daarom ben ik ook
blij dat onze gemeente vanaf 2024
weer geld wil overhouden als reserve.
Vanuit de VVD zien we erop toe dat
de gemeente dit volhoudt en verantwoordelijk omgaat met ons geld,
zodat we de rekening niet onnodig bij
onze kinderen of kleinkinderen neerleggen.

CDA Tweede Kamerlid Inge van
Dijk presenteerde eerder het offensief ‘Vereniging NL’. Vereniging
Nederland zoekt samen met verenigingen oplossingen voor de problemen waar zij tegenaan lopen,
om te weten wat goed gaat en wat
beter kan. Zo werken we samen aan
de toekomst van verenigingen en
een samenleving met minder ik, en
meer wij. Onderdeel van het offensief zijn onder andere een landelijk meldpunt, een enquête onder

verenigingen, de oprichting van een
(deskundigen)panel en fysieke sessies in het land. Allemaal bedoeld
om knelpunten en ideeën te verzamelen waar de politiek, landelijk of
lokaal, mee aan de slag kan. Kijk op
onze lokale CDA Horst aan de Maas
Facebookpagina of op cda.nl voor de
enquête en het meldpunt.

Nena Vissers

Gratis bier bestaat niet
Tijdens de pandemie hebben we elkaar gesteund. Emotioneel, want
het was soms best eenzaam en zwaar, maar ook financieel, want het
zou verschrikkelijk zijn als bijvoorbeeld terrasjes, bioscopen of theaters niet meer zouden bestaan. Alsof het niet genoeg was, komen we
nu opnieuw in moeilijkheden.
We kunnen steeds minder kopen voor
hetzelfde geld én we moeten ook nog
eens veel meer betalen voor onze
energierekening. Die zorgen hebben
niet alleen u en ik, maar ook de wethouder van financiën die dinsdag 1
november de begroting bespreekt in

Politieke partij

de gemeenteraad.
De huidige situatie met hogere prijzen
gaat misschien zelfs langer duren. Er
is namelijk geen vaccin of groepsimmuniteit tegen duurdere producten.
Alle overheden en centrale banken
moeten zich inzetten voor een sta-

Wilco Tilburgs

Verenigingsmensen opgelet
Verenigingen zijn het kloppend hart van onze samenleving. In onze
verenigingen sporten, spelen en leven we samen. Nederland heeft
ongeveer 150.000 verenigingen en maar liefst één op de drie
Nederlanders is wekelijks actief in een vereniging. Zonder vrijwilligers en verenigingen rolt de bal niet en kleurt het land op Koningsdag
niet oranje.
Toch horen we steeds vaker dat verenigingen het moeilijk hebben. Dat
het lastig is om vrijwilligers te vinden
of dat wettelijke regels het besturen
van een vereniging steeds complexer maken. Dat mogen we niet

laten gebeuren. Nederland is namelijk geen ‘BV’ die zoveel mogelijk
winst moet maken, maar een grote
vereniging waar we samen verantwoordelijk zijn voor onze wijk, dorp
en elkaar.

Loes van den Eijnden

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

* Huisinstallaties
* Verbouwen
* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl
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Contact en
openingstijden

1 november 2022
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

Begrotingsbehandeling
Op dinsdag 1 november behandelt de raad de gemeentebegroting 2023 en de meerjarenraming

Moet u iets regelen aan de balie?

Openingstijden gemeentewerf

Maak dan eerst een afspraak.

Maandag t/m vrijdag

Dat kan via de website of bel ons op

Ochtend: 7.30-12.00 uur

Welke ﬁnanciële ruimte heeft de gemeente en

Meer informatie

nummer 077 477 9777.

Middag: 12.30-16.00 uur

wat betekent dit voor de gemeentelijke plannen

De openbare vergadering is in de raad-

de komende tijd? Tijdens de begrotingsbehan-

zaal van het gemeentehuis en begint om

deling bespreekt de raad de kaders voor het

20.00 uur. U kunt de vergadering ook live

ﬁnanciële beleid van de gemeente. Kijk voor de

volgen via horstaandemaas.nl/raad en

agenda van de begrotingsbehandeling en de bij-

de facebookpagina van de gemeenteraad

behorende stukken op horstaandemaas.nl/raad.

(RaadHadM).

tot 2026.

Jeugdlintje

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

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van (ontwerp)bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
Zij zijn een voorbeeld voor anderen en mogen

persoon gemotiveerd voordragen voor een

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

best eens in het zonnetje worden gezet.

Jeugdlintje.

algemene telefoonnummer van de gemeente 077 477 9777.

Kent u iemand onder de 18 jaar die zich
vrijwillig inzet of heeft ingezet voor een

Meer informatie?

medemens, een vereniging of voor de

Kijk dan op onze website

Grubbenvorst

Melderslo

gemeente Horst aan de Maas zonder daar

www.horstaandemaas.nl/onderscheidingen

• Kloosterstraat 33a (nieuwbouw tandarts-

• Eikelenbosserdijk 16 (verbouwen/uitbrei-

zelf belang bij te hebben, dan kunt u die

of bel 077 - 477 97 77.

prakijk)

den woning)

Hegelsom

Meterik

• Langstraat 16 (plaatsen mobiele mantel-

• St. Maartensweg 8 (vooraankondiging

zorgwoning)

wijzigen agrarisch bouwvlak in wonen)

Horst

Sevenum

• Americaanseweg ong., (HOR01 L 1907)

• Midden Peelweg 5a (nieuwbouw bedrijfs-

(verlenging)

woning)

• Gasthuisstraat 64 (ontwerpbestemmingsplan woningbouwkavel)
• Gasthuisstraat 64 (ontwerpbesluit hogere
grenswaarde)
• Stationsstraat 78 (verlenging beslistermijn)

Swolgen
• Bertus Aafjesstraat ong (bouwen woning)
Horst aan de Maas
• Vertrokken naar onbekende bestemming:
• Broekhuizerdijk 53, Melderslo
• Peelheideweg 10 E 21, America

• Stationsstraat 80 (verlenging beslister-

• Kreuzelweg 13 d, Horst

mijn)
• Wittenhorstraat (aanwijzen parkeerplaats
opladen elektrische voertuigen)
• Leopold Haffmansstraat (aanwijzen parkeerplaats opladen elektrische voertuigen)

• Gedoogbesluit Tijdelijke Crisisnoodopvang
• Verzamelbesluit aanwijzen parkeerplaatsen
voor opladen elektrische voertuigen i.h.k.v.
uitrol proactieve laadinfrastructuur

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

Wonen is geen markt maar een recht

Ook in onze gemeente is er sprake van een wooncrisis: er is een groot
gebrek aan sociale huurwoningen en vooral ook aan betaalbare
koopwoningen. We hebben wonen de laatste jaren teveel aan de markt
overgelaten. Wat daarbij niet helpt, is dat de afspraak om de afgelopen 4 jaar honderd sociale huurwoningen toe te voegen niet is nagekomen: er is namelijk geen enkele sociale huurwoning toegevoegd. We
zullen als gemeente veel meer de regie moeten nemen, waarbij we ook
moeten durven ingrijpen in de markt.
We zullen harder aan de slag moeten om deze crisis aan te pakken.
Er zal niet één oplossing zijn, maar
volgens Perspectief zijn een veel-

PvdA Horst aan de Maas

heid aan verschillende maatregelen nodig. De gemeente kan actief
gaan sturen op wie er als eerste in
aanmerking komen voor een sociale

huurwoning, en dit ook gebruiken
bij relatief goedkope koopwoningen.
De gemaakte afspraak over sociale
huurwoningen moet uiteraard eerst
worden nagekomen. Ook moeten
we veel meer werk maken van het
‘Bouwen In Eigen Beheer’ voor startende jongeren op de woningmarkt.
De goede ervaringen in Hegelsom
moeten we gebruiken in alle kernen
van onze gemeente.
Er zijn ook specifieke groepen waar
dringend behoefte is aan woon-

ruimte, zoals gezinnen die gaan
scheiden of mantelzorgers. De
afgelopen raadsvergadering heeft
Perspectief daarom een motie ingediend om voor deze spoedzoekers
tijdelijke woningen toe te staan op
eigen grond, of op grond van familie
of bekenden. We zijn blij met de toezegging dat het college ook hier een
oplossing voor gaat zoeken.

jongeren hard geraakt. Ze voelen
zich vaker eenzaam en ze maken
zich meer zorgen om hun gezondheid en toekomst. Juist na deze tijd is
het belangrijk voor hun ontwikkeling
dat ze zich gehoord voelen en dat
we betrokkenheid tonen naar onze
opvolgende generatie. Door binnen
onze gemeente gebruik te maken
van een kinderraad, een jeugdlintje
en het project zinnige zaken, kunnen
jongeren meedenken en meebeslissen over zaken van nu en over hun

toekomst. Betekenisvol bijdragen
geeft ze het gevoel erbij te horen en
dat ze er toe doen binnen de maatschappij. Juist door het bieden van
deze positieve bijdrage creëren we
meer binding onder jongeren en
werk je polarisatie tegen.
Zo worden op het oog simpele zaken,
toch heel zinnige zaken.

Thijs Lenssen

Zinnige Zaken

Afgelopen maand hebben we binnen de gemeente weer ruim vijftig
leerlingen van het Dendron College op bezoek gehad bij de gemeenteraad.
Een dag waarop deze jongeren nadenken en een voorstel uitwerken,
waarvan zij vinden dat de politiek hier te weinig aandacht voor heeft.
Na een discussie wordt het beste
voorstel later voorgelegd aan de
gemeenteraad. Een jaarlijks terugkerende dag waarin jongeren dus
zinnige zaken voorleggen aan de
politiek en een dag waarin we jongeren een stukje binding met de
politiek mee willen geven. Mooi om

te zien hoe jongeren op zo’n dag
veranderen van onderuitgezakt naar
enthousiast en vol energie hun project bewerkstelligen.
Als PvdA vinden we het belangrijk
dat jeugd en jongeren betrokken
worden door middel van participatie. Zeker door de coronacrisis zijn

Nick van Oijen

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.

* 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.

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.

Kom snel langs bij Autobedrijf G.H.V. bv
Stationsweg 183 · 5807 AA Oostrum-Venray
Tel 0478-581154 · suzuki.nl/autobedrijf-ghv
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Geplukt

Jarno Cox Horst
Hij studeert in Utrecht, maar Horst is de plek waar hij thuiskomt. Hij heeft zich inmiddels ontwikkeld tot
een sterk sociaal dier en zet zich graag in voor jongeren uit de gemeente Horst aan de Maas. Deze week
wordt Jarno Cox (20) uit Horst geplukt.

hij zijn handen vol aan de minor ‘Staat
van de wereld’ in Utrecht. “De minor is
echt heel tof. We krijgen geen standaard les. We mogen zelf projecten
bedenken. Daarom ben ik nu aan het
onderzoeken hoe India zit in de geopolitieke wereld”, zegt Jarno. Politiek
heeft altijd al zijn interesse weten te
wekken. “Tijdens mijn opleiding heb
ik stagegelopen bij de Statengriffie
van de provincie Noord-Brabant. Ook
heb ik tijdens twee meeloopdagen bij
de Tweede Kamer en bij het Europees
Parlement kunnen proeven van de
politieke wereld. Daarnaast ben ik een
jaar lang burgerraadslid geweest bij
het CDA in Horst. Momenteel focus ik
me op andere projecten”, zegt Jarno.
Het afstuderen is bijna in zicht, maar
klaar met de schoolbanken is hij niet.
Hij wil graag een minor doen, maar
het is nog eventjes de vraag waar dat
gaat zijn. “Ik ben aan het twijfelen
tussen Nijmegen, Utrecht of Tilburg. Ik
ga zo nu en dan stappen in die steden om te oriënteren waar de leukste
mensen zijn”, zegt Jarno.

Voor jongeren, door jongeren

Horst is de plek waar Jarno is opgegroeid. Momenteel woont hij nog
steeds in zijn vertrouwde Horsterse
stekkie, samen met zijn ouders en
zijn 17-jarige broertje met autisme
en een verstandelijke beperking.
“Dat was vroeger niet altijd makkelijk, maar het is allemaal goedgekomen”, zegt Jarno. In zijn jongere
jaren ging Jarno naar basisschool
de Doolgaard. Die school werd
vervolgens ingeruild voor het
Dendron College in Horst, waar hij
uiteindelijk zijn havo-diploma in
ontvangst mocht nemen. “Op het

Dendron College koos ik het vakkenpakket economie en maatschappij,
met International Business College
erbij. Dat laatste paste perfect bij wat
ik voor ogen had om in de toekomst te
gaan doen, namelijk iets met internationale betrekkingen. Om in die sector
te gaan werken, moet ik een bepaalde
route afleggen. Ik heb havo gedaan en
ik had geen zin om nog langer op de
middelbare school te zitten. Daarom
ben ik naar het hbo gegaan.” Met die
gedachte in zijn achterhoofd besloot
Jarno de opleiding bestuurskunde te
gaan doen in Den Bosch.

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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Je zou denken dat er in de agenda van
Jarno geen plek meer over is, maar
niets is minder waar. Jarno verdient
zijn zakcentje bij Inter Chalet en daarnaast is hij leider bij Jong Nederland in
Horst. Óók zit Jarno bij de wagenbouw
in zijn dorp. “De wagenbouw is een
clubje met allemaal carnavalsfans die
het leuk vinden om aan de carnavalswagen van de jeugdprins te sleutelen.
We lopen al lekker op planning, want
we hebben nog niks gedaan”, grapt
Jarno. Niet verwonderlijk dat Jarno
van carnaval houdt, want een biertje op zijn tijd slaat hij niet af. In het
weekend trekt hij met zijn vrienden
op in de keet en laten ze het gerstenat rijkelijk vloeien. “Het is heerlijk
om nu nog lekker jong te zijn. Als ik
kijk naar de toekomst dan is één ding
zeker en dat is dat ik altijd in Horst wil
blijven wonen. Wat betreft een baan
lijkt me buitenlandexpert, ambtenaar
voor de Europese Unie of bijvoorbeeld
het Ministerie van Buitenlandse Zaken
leuk, maar we zien wel wat de toekomst brengt”, zegt Jarno.

Tekst: Milou Peelen

GEZOCHT!

- (Speciaal) Transport topper!
Dan moet je bij ons zijn! Gratis hijsbewijs, goede arbeidsvoorwaarden en vooral een leuk team met vrijheid!

Sudoku

3

Jarno zit in het vierde en laatste jaar
van zijn opleiding. Momenteel heeft

Home sweet Horst

Begint jouw bloed sneller te stromen van uitzonderlijk transport werk? Hijs jij het materiaal wel even naar de juiste
plek en rij jij met een uitgeschoven oplegger en dieplader heel Nederland door?

Puzzel

6

Politiek junkie

Naast zijn studie zet Jarno zich actief
in voor jongeren in de gemeente Horst
aan de Maas.
“Het viel mij altijd op dat er voor
jongeren niet veel uitgaansgelegenheden waren in onze regio. Samen
met jongerenwerk proberen we dat
aan te pakken. We organiseren onder
de naam SW!TCH verschillende nonprofit themafeesten voor jongeren
vanaf 16 jaar.” Jarno hoopt dat SW!TCH
een vast concept wordt in Horst. “Ik
hoop dat SW!TCH kan groeien en dat
iedereen zich er welkom voelt. Het is
voor jongeren, door jongeren”, zegt

hij. De actieve rol van Jarno binnen
de gemeente van Horst aan de Maas
heeft bijgedragen aan zijn persoonlijke ontwikkeling. “Vroeger was ik
niet sociaal. Ik was verlegen, stotterde
en durfde niet veel te vertellen. Dat is
inmiddels verleden tijd. Ik ben socialer
geworden en ik haal mijn plezier uit
sociale contacten. Ik vind het leuk om
te netwerken, nieuwe mensen te ontmoeten en wat te betekenen voor de
gemeenschap. Dat is mijn drijfveer.”
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Ben jij onze nieuwe collega die de bouw aanstuurt, in de productie snel de oplossingen heeft gevonden. Je van nieuw
en gebruikt materiaal de mooiste elementen kunt maken en meedenkt in het modulair bouwen van de toekomst?
Dan moet je bij ons zijn! Goede arbeidsvoorwaarden en vooral een leuk Team met vrijheid.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Stuur je CV met motivatie naar thijs@heldenstransport.nl of bel Thijs Janssen: 06-20900858

Oplossing vorige week:
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- Voorman Modulair bouwen!

Horsterweg 37 | 5811 AA Castenray/Venray | www.heldenstransport.nl
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Meeslepend gevecht

Hovoc verslaat Voltena
in Nieuwendijk
De overwinningen van de afgelopen weken maakten dat de dames
van Hovoc zaterdag 22 oktober vol vertrouwen afreisden naar
Nieuwendijk voor de wedstrijd tegen Voltena. Na een meeslepend
gevecht won Hovoc met 3-2.

Samenwerking verlengd
Volleybalvereniging VC Olsredlem heeft al meer dan vijf jaar een prettige samenwerking met fysiopraktijk
Kr8, op het gebied van blessurepreventie, prestatieverbetering en blessurebehandeling. Daar komen nu
nog minimaal vijf jaar bij. Er werd een nieuwe verbintenis aangegaan, waarbij Kr8 niet alleen de gehele
vereniging voorzag van nieuwe trainingstenues, maar beide organisaties ook hebben afgesproken om nog
meer te gaan samenwerken op het gebied van blessurepreventie.

Hovoc begon de eerste set vol
enthousiasme en strijdlust. Er werden veel punten gescoord met de
service. De druk lag er goed op bij
de tegenstander en er werd een
comfortabele voorsprong opgebouwd. Voltena probeerde terug te
komen, maar de dames van Hovoc
waren te sterk en wonnen de eerste set met 25-17.
In het begin van de tweede set
kwam Hovoc op achterstand.
Door veel fouten liep Voltena verder uit. Hovoc kwam richting het
einde beter in de set, maar kon
niet voorkomen dat de setwinst
naar Voltena ging: 17-25. De derde
set ging vanaf het begin gelijk
op. Voltena kwam door een portie geluk en persoonlijke fouten
van Hovoc op voorsprong, 20-14.

De dames gaven echter niet op en
kwamen sterk terug. Door slim te
spelen en een paar mooie blokacties werd de set toch binnengesleept, 25-23.
Hovoc begon de vierde set vol vertrouwen. Voltena was in het begin
iets sterker en nam een vrij grote
voorsprong. Na een time-out kwamen de Horster dames weer in hun
spel. Het mocht niet baten: de setwinst ging naar Voltena, 20-25.
Ondanks een 2-2 stand heerste het
gevoel dat Hovoc de betere ploeg
was. Toch was het weer Voltena
dat de leiding nam. Door op de
goede momenten toe te slaan
was de vijfde set uiteindelijk voor
Hovoc, 15-13.
Tekst: Hovoc

Oxalis wint in Venhorst
Het eerste elftal van SV Oxalis speelde zondag 23 oktober uit tegen
Jes/Klick’15 1 in Venhorst. Geen onbekende tegenstander, waarvan de korfbalsters van Oxalis al vaker wisten te winnen.
Ditmaal verliep het scoren moeizaam, maar de winst kwam nooit
in gevaar.
De dames uit Hegelsom zochten
in de beginfase naar goede kansen en waren vaak al snel de bal
kwijt. Toch bleven ze doorzetten en
doorzoeken naar mogelijkheden om
tot scoren te komen. Na 10 minuten wisten ze de korf steeds beter
te vinden. Aan beide kanten werd
er gescoord, maar Oxalis nam een
voorsprong, die steeds verder werd
uitgebouwd. Dit resulteerde in een
4-9 ruststand.

MERKMONTUREN

Twee punten
De tweede helft verliep moeizamer.
Kansen werden wel gecreëerd, maar
Oxalis beloonde zichzelf niet. Scoren
bleek lastig, maar de voorsprong
bleef behouden. Uiteindelijk werd
met 9-12 gewonnen, waardoor
Oxalis de twee punten mee terug
naar Hegelsom kon nemen.

Tekst: SV Oxalis

MET HOGE KORTING!
Wij zijn momenteel druk bezig om
onze huidige winkel nóg mooier
te maken om onze klanten weer
optimaal te kunnen helpen. We
kunnen haast niet wachten om u de
verbeterde versie van Camps Optiek
in Horst te tonen. Tot het moment
daar is kunt u terecht bij onze
tijdelijke locatie op Kerkstraat 22 a in
Horst.

Het is zeker de moeite waard om
langs te komen, want we zijn ﬂink
aan het opruimen! U proﬁteert
van 50% korting op geselecteerde
monturen*.
Naar verwachting zijn wij eind
november klaar met verbouwen.
Natuurlijk bent u in de tussentijd
van harte welkom om een kijkje
te nemen op onze tijdelijke locatie.
Vergeet ook niet te proﬁteren van
de hoge opruimingskorting!
Tot snel!
Het team van Camps Optiek Horst

Set Up DS1 bindt ook Furos
DS1 aan de zegekar
De dames van Set Up 1 speelden zaterdag de thuiswedstrijd tegen
Furos DS 1. Set Up gaf de goede competitiestart een vervolg, hield
de vijf punten in Meerlo en nam de koppositie in de promotieklasse
over.
De eerste set ging vanaf het begin
gelijk op. Bij 15-15 ging het vizier
bij Set Up op scherp. Het pakte
de set dan ook met duidelijke
cijfers: 25-17. De tweede set verliep
voor Set Up wat makkelijker.
De tegenstander dacht een
antwoord gevonden te hebben
op de middenaanval door er een
tweemans blok voor te zetten,
maar liet daarachter een gat
vallen. Set Up profiteerde hiervan.
Ook deze set werd gepakt met
duidelijke cijfers: 25-11.
De derde set verliep wat moeizamer. Na een lastige start begon
Furos beter te serveren. Het had
een mooie servicereeks, waarmee
de Meerlose passers het lastig had-

den. Gevolg was een 10-12 voorsprong voor Furos. Na een time-out
herpakte Set Up zich weer en ging
het verder waar het was gebleven.
De set werd netjes binnengehaald
met 25-21.
De vierde set ging het in het begin
nog gelijk op tot 9-9, maar daarna
moest Furos het verzet staken.
Set Up was duidelijk niet van plan
het laatste punt aan de tegenstander te laten en liep snel uit naar
17-12. Furos nam nog een timeout op 19-13, maar Set Up liet zich
daardoor niet van de wijs brengen.
Deze set werd met duidelijke cijfers
gewonnen: 25-15.
Tekst: VC Set Up
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VC Trivia koploper na winst in streekderby Wittenhorst biedt Melderslo
VC Trivia speelde zaterdag 22 oktober de streekderby tegen Hovoc. Na een wat moeizame start wist VC Trivia
uiteindelijk overtuigend met 4-0 te winnen van de Horster dames. Omdat koploper MVC’ 64 punten liet liggen
is Trivia de nieuwe lijstaanvoerder.

VC Trivia begon de wedstrijd met de
nodige persoonlijke- en servicefouten.
Omdat Trivia bovendien afwachtend
speelde, kon Hovoc goed in de wedstrijd komen. Het pakte al snel een
voorsprong van drie tot vier punten. VC
Trivia bleef wel in het spoor en naarmate de set vorderde werd duidelijk
dat het tempo van de dames van Trivia
voor Hovoc niet viel bij te benen. Met
25-18 werd de eerste set gewonnen.
Het betere spel van de eindfase van de

eerste set zette zich voort in de tweede
set. VC Trivia bepaalde het spel. Door
goede servicedruk en afwisselend aanvalsspel werd vrijwel direct gescoord.
De set werd met 25-12 gewonnen. In de
derde set kwam de uitblinker aan Trivia
zijde, Teuntje van Rengs, al snel aan
service. Ze wist met haar sprongservice
direct een gat van acht punten te slaan,
waarvan drie aces. VC Trivia maakte al
snel een einde aan de wedstrijd door
met 25-11 de set binnen te slaan. VC

Trivia rook de maximale winst, maar
vanzelf ging dit niet. Er slopen meer
fouten in het spel en Hovoc kreeg het
geloof dat de laatste set gewonnen
kon worden. Tot aan het einde van de
set ging het gelijk op. Met een 21-19
voorsprong voor Trivia was het nog
even billenknijpen, maar daarna werd
de set in alle rust winnend afgesloten
met 25-22.
Tekst: VC Trivia

geen kans in bekerderby

Het vaandelteam van Wittenhorst heeft zich geplaatst voor de
volgende ronde van de beker. Op sportpark De Merel besliste het
zondag 22 oktober de drukbezochte derby tegen Melderslo met 0-3
in zijn voordeel.
In het openingskwartier was er
veel druk van de oranjehemden.
Het baltempo lag hoog en de thuisploeg kwam bijna niet van eigen
helft af. Tot hele grote kansen kwamen de Horstenaren echter niet.
Daarna volgde een fase waarin
het tempo omlaag ging en er wat
meer slordigheden in het spel kropen. Na ruim een half uur was het
raak. Na veel druk van Wittenhorst
op de defensie van Melderslo
kwam de bal voor de voeten van
Jeroen Verkennis, die beheerst raak
schoot. Voor rust probeerden de
bezoekers de wedstrijd in het slot
te gooien, maar de doelman van
Melderslo verhinderde dit.
Na tien minuten in deze tweede
helft verdubbelden de oranjehemden de score: na een goede
aanvallende actie wist Mats van
Biljouw het net te vinden: 0-2.
Vervolgens bleef Wittenhorst de
ene na de andere aanval uitvoeren. In de 65e minuut werd Joost

van Rensch neergehaald in het
strafschopgebied, waarna Jeroen
Verkennis vanaf de stip de 0-3 in
de touwen schoot. Tien minuten
later verzuimde Joost van Rensch
na een mooie aanval af te drukken. In plaats daarvan legde hij
af op Jeroen Verkennis, die er niet
in slaagde te scoren. In het verdere verloop van de tweede helft
bleef Wittenhorst kansen creëren.
De laatste kans was voor invaller Tom Spreeuwenberg. De spits
werd ingespeeld, draaide sterk
weg bij zijn directe tegenstander
en haalde uit. De keeper redde
echter wederom knap. En speciale
vermelding voor eerstejaars JO19-1
speler Gido van Helden, die nota
bene in zijn woonplaats Melderslo
zijn debuut mocht maken voor
Wittenhorst 1.

Tekst: RKsv Wittenhorst
/ Piet Nabben

Op zoek naar
Dr. Baumann producten?
Verzorgingsproducten die 100% bionoom zijn.
(zonder allergenen en
uitsluitend werkzame ingrediënten)

Schoonheidssalon Christa
Tel. 06 13 60 64 83 | Beatrixstraat 25, 5975 CG Sevenum

S.V. Lottum E2 kampioen
Op het eigen Lottumse sportpark speelden de meiden van de E2 hun kampioenswedstrijd tegen Gazelle uit
het Zuid-Limburgse Guttecoven. Vanaf het eerste fluitsignaal was het duidelijk dat de E2 gebrand was om
het kampioenschap binnen te halen. Dat lukte door met 7-2 te winnen. Daarmee werd S.V. Lottum E2 ongeslagen kampioen van het veldseizoen, daarin wisten ze 24 keer te scoren.

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

Knuren in het nieuw
De sportievelingen van tourclub Knuren uit Kronenberg kunnen weer veilig en trots de weg op, nu ze volledig
in het nieuw zijn gestoken. Wekelijks trekken de mountainbikers van Knuren eropuit om gezamenlijk een
rondje te maken. Dankzij twee leden en enkele externe sponsoren werden de nieuwe tricots bekostigd.

r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Op 26 november eenmalig optreden bij De Smaek

10Dance wil jaren 90 nog één keer herbeleven
met reünie
Bijna twintig jaar nadat de Horster muzikanten van 10Dance de instrumenten voor het laatst in de koffer
opborgen, beklimt de popband de bühne weer voor een reünie. Vrijwel alle leden die ook actief waren in de
band tussen 1992 en 2002, zijn daarbij van de partij.

Door corona was er sprake van de
nodige onzekerheid en uitstel”, vult
Ger aan. Daar is inmiddels geen
sprake meer van. En waar twintig
jaar geleden de zenuwen soms de
overhand hadden, zal dat dit keer
ook best meevallen, zo verwacht
zangeres Anja. “Eventjes was het
spannend of ik bepaalde noten nog
zou halen, maar het gaat allemaal
nog net.” Het optreden is gratis toegankelijk, maar er moet vooraf wel
een kaartje worden gereserveerd.
Meer informatie daarover is de vinden op de aankondigingsposters
die binnenkort in de regio worden
verspreid.

André Rieu

Joe Cocker, Aretha Franklin en Otis
Redding: zomaar een aantal artiesten waarvan 10Dance enkele nummers leent om ze te coveren. Het is
tekenend voor het afwisselende
repertoire, waarbij popmuziek
wordt aangevuld met klassiekers uit de zestiger en zeventiger
jaren. Ze hadden er eerder al het
nodige succes mee in de regio, in
de tien jaar dat de band actief was.
“We hebben meer dan honderd
keer opgetreden in die periode”,
vertelt drummer Ger Geurtjens.
Hij is één van de leden van het

eerste uur, die niet lang hoefde te
twijfelen toen een reünie ter sprake
kwam. Het idee om de instrumenten weer gezamenlijk op te pakken, kwam nadat trompettisten Piet
van Kempen en Lambert Joosten
daarover met elkaar aan de praat
raakten. Al gauw werden er verhalen over het verleden van de band
opgerakeld en kwam het balletje
als vanzelf aan het rollen.

Plankenkoorts
“Daarna ben ik alle bandleden
thuis gaan bezoeken”, vertelt Piet.

“Eigenlijk was vrijwel iedereen
enthousiast.” En zo kan het zijn
dat 10Dance twintig jaar na dato
weer aan het repeteren is geslagen. In café ‘Anja van de Smid’
van zangeres en toetseniste Anja
Hoeijmakers, waar tevens de oefenruimte van 10Dance is, vindt op
zaterdag 29 oktober een try-out
plaats. Die geldt als opwarmertje, want op zaterdag 26 november moet het gebeuren. Dan geeft
10Dance een éénmalig reünieoptreden bij Smaek. “Eindelijk”, verzucht
Lambert. “Dit plan is er al eventjes.

Doorpasmodel gezocht!
Rino&Pelle is een snelgroeiend Nederlands damesmodemerk, met haar hoofdkantoor in Venlo (net
buiten Sevenum). Het label staat bekend om haar luxueuze en eigentijdse design en wordt wereldwijd
verkocht.
Voor ons hoofdkantoor zijn wij op zoek naar een vast doorpasmodel (tegen betaling).
Als doorpasmodel werk je samen met het creatieve team om tot de perfecte pasvorm te komen van
de Rino&Pelle collectie. Het is belangrijk dat je de juiste confectiemaat hebt en dat je twee keer per
jaar beschikbaar bent om de collectie door te passen. Technische kennis is niet nodig.
Wat we zoeken:
•
Confectiemaat: 38
•
Lengte: tussen 170 - 178 cm
•
Je bent twee keer per jaar, voor twee weken beschikbaar om de collectie door te passen.
Doorpasmomenten 2023: week 1 en 2 (januari) en week 27 en 28 (juli).
Voldoe jij aan ons profiel en heb je interesse om ons doorpasmodel te worden? Mail dan naar
info@rino-pelle.com of bel 077 - 472 33 83.
Adres: Olivier van Noortweg 6, 5928 LX Venlo

Van zenuwen was in 1995 ongetwijfeld wel sprake, toen 10Dance wel
een heel bijzonder voorprogramma
had. Het is naar alle waarschijnlijkheid de enige Horster band die kan
zeggen dat André Rieu het publiek
voor hen opgewarmd heeft. Het is
een smakelijke anekdote, die maar
wat graag wordt gedeeld door de
bandleden. “Carnavalsvereniging
D’n Dreumel vierde het 33-jarig
jubileum in de Mèrthal”, vertelt
Lambert. “Daar hadden ze André
Rieu weten te strikken, nog voordat hij écht doorgebroken was. Ze
vroegen ons om na André te spelen. Toen het jubileumfeest op de
agenda stond was André inmiddels een beroemdheid, maar we
kunnen daardoor toch mooi zeggen dat hij in ons voorprogramma
stond.” Er wordt meer dan 25 jaar
later nog altijd smakelijk om gela-

chen door de muzikanten van
10Dance. De band zal tijdens het
reünie-optreden qua bezetting vrijwel identiek zijn als het muziekgezelschap dat er in 2002 de brui
aan gaf. “Helaas ontbreken Piet
Hoebers en Hay van den Bekerom,
die inmiddels zijn overleden. Beide
waren van grote waarde voor
10Dance”, vertelt Piet van Kempen.

Harmoniefeesten
Verder zijn de leden van toen vrijwel allemaal van de partij. “Een
stukje grijzer of kaler, hier en daar
een hoorapparaat en een bril,
maar verder is er weinig veranderd”, grapt Ger. In 2002 kwam
er een eind aan het bestaan van
de coverband, toen nieuwe optredens uitbleven. Na de opstartproblemen in 1992 - pas nadat enkele
andere Horster bands stopten, vielen de puzzelstukjes voor 10Dance
in elkaar - kon er op dat moment
teruggekeken worden op tien jaar
waarin het gezelschap tal van
avonturen beleefde. Nog één keer
hopen ze dat gevoel van toen te
evenaren, want na 26 november
verdwijnen de instrumenten weer
in de koffer. Toch? “Ik denk niet dat
we doorgaan, maar dat moeten we
nog overleggen”, zegt Piet. “Bijna
alle bandleden hebben nog een
druk leven naast de muziek. Maar
zeg nooit ‘nooit’, een keer optreden
tijdens de Harmoniefeesten lijkt me
wel wat.” Wie weet, over pak ‘m
beet twintig jaar.
Tekst: Jelle van Hees

Open dag
HBSV De
Schutroe
Altijd al willen weten of er
een Robin Hood in je
schuilt? Zondag 30 oktober opent handboogsportvereniging De Schutroe
haar deuren om iedereen,
van jong tot oud, kennis te
laten maken met de handboogsport.
Tot de aanwezigen op de
open dag behoort Quinty
Roeffen. De viervoudig
Nederlands kampioene,
geeft samen met andere
leden verschillende demonstraties en beantwoordt vragen van geïnteresseerden.
Daarnaast is er gelegenheid
om zelf een boog in de hand
te nemen en een aantal pijlen te schieten.
De open dag duurt van 11.00
uur tot 17.00 uur en vindt
plaats in het verenigingsgebouw aan de Wittebrugweg
1 in Horst.

2710 \ cultuur

17

Natuurwerkdag in de Mariapeel
Staatsbosbeheer doet zaterdag 5 november in samenwerking met Werkgroep Behoud de Peel mee aan de
landelijke Natuurwerkdag. Beide organisaties gaan aan de slag in het noorden van de Mariapeel, bij het ‘Land
van Van Bommel’. Een bijzondere plek met een interessante geschiedenis.

die wil, kan meedoen. De activiteit is
ook geschikt voor kinderen. Er wordt
verzameld om 09.30 uur aan het einde
van de Zwarte Plakweg in America. Het
einde is omstreeks 14.00 uur voorzien. Voor koffie, thee en lunch wordt
gezorgd. Gereedschap en handschoenen zijn aanwezig. Denk aan stevige
(waterdichte) schoenen of laarzen, en

kleding die vies mag worden. De werklocatie is goed te bereiken over (half)
verharde wegen, het werkgebied
bestaat uit oneven terrein. Aanmelden
via www.natuurwerkdag.nl/klus/
statsbosbeheer-peel is verplicht.
Beeld: Staatsbosbeheer
/ Wim van Opbergen

Taalcafé van start in
Gasthoês Horst
De Horster Bibliotheek organiseert vanaf donderdag 10 november
een wekelijks Taalcafé. Het Taalcafé is er voor alle volwassenen
die het gezellig vinden om samen Nederlands te praten en te leren.

Op deze locatie werden tot 1996 nog
bonen geteeld. De naam ‘Land van
Van Bommel’ stamt uit die tijd: de
grond was van de familie Van Bommel.
Toen Staatsbosbeheer eigenaar werd,
is er weer natuur van gemaakt.

Door de voedselrijke landbouwbodem af te graven tot op het veen zijn
goede omstandigheden gecreëerd voor
natuurontwikkeling. Na bijna dertig
jaar is het gebied veranderd in vochtige heide en hoogveenlandschap,

met soorten als dopheide, koningsvaren, veenmos en zonnedauw. Tijdens
de Natuurwerkdag op zaterdag 5
november gaat een groep vrijwilligers
aan de slag om boompjes te zagen
en trosbosbes uit te graven. Iedereen

Een taal leer je pas echt goed als
je veel oefent. BiblioNu is dé plek
waar bezoekers op een leuke
manier samen de Nederlandse taal
kunnen oefenen. Vrijwilligers die de
taal goed spreken, staan klaar om
mensen met diverse nationaliteiten
die nog niet zo goed Nederlands
praten te helpen. De Bibliotheek
is een plek voor iedereen om zich

te ontwikkelen. Het taalcafé is
geen cursus, maar een plek om
elkaar te ontmoeten en samen
de Nederlandse taal te oefenen.
Wekelijks komen er diverse onderwerpen aan bod. Het Taalcafé vindt
elke donderdag plaats van 10.00 tot
11.30 uur boven de bar in de
Herberg van ’t Gasthoês. Iedereen is
welkom en deelname is gratis.

RKenning

Skitrip
Het eerste themafeest onder de vlag van SW!TCH, een initiatief van en voor jongeren in Horst aan de Maas,
vond op vrijdag 21 oktober plaats bij OJC Niks. De evenementen van SW!TCH richten zich speciaal op
jeugdigen uit de regio vanaf 16 jaar. De eerste editie werd een succes. “We mochten meer bezoekers verwelkomen dan we vooraf hadden gehoopt”, laat één van de organiserende jongeren weten. Tijdens het eerste
themafeest was jongerencentrum Niks aangekleed in winterse sferen. Niet verwonderlijk, want het feest
werd ‘Skitrip’ gedoopt.

Tijdens het Feest van RKenning, een avond waarop alle vrijwilligers
van het Rode Kruis die vallen onder het District Noord- en MiddenLimburg samenkomen, werden een aantal vrijwilligers uit Horst aan
de Maas in het zonnetje gezet. Ger Weijs is 30 jaar vrijwilliger en
Annelies Hilgenga en Wiel van Rens staan beide al 40 jaar klaar voor
het Rode Kruis. De jubilarissen werden gehuldigd en de nodige lof
toegezwaaid. Dat gold afgelopen zomer ook voor Els Nelissen, die zich
al ruim 50 jaar inzet voor het Rode Kruis.

Op je sloffen de winter door
Met het winterse weer in aantocht zullen
we ons moeten voorbereiden op het
koudere weer. Bij podotherapie 3D-VCN
kunnen we u ook voorzien van sloffen
voor in huis, warme huisschoenen met
voetbedden welke op maat gemaakt zijn
voor uw voeten. Meerdere hoge en lage
modellen zijn te zien middels een link op
onze eigen site of op: www.fitsfootwear.nl.

mee wandelen maar voor in en om het huis
is het ideaal deze te gebruiken, lekker warm
aan de voeten en het comfort van uw eigen
voetbed. Nu men na een lange zonnige
zomer weer meer naar binnen toe gaat,

Doordat
je
eigen
persoonlijke
ondersteuning in de huisschoen is verwerkt
loopt deze als een heerlijke slof aan de
voeten. Je gaat er natuurlijk geen kilometers
3D-VCN – Podotherapie Horst | Kranestraat 35 5961 GX Horst | % 077 - 303 11 88

kan men de stevigheid en ondersteuning
binnenshuis weer goed gebruiken. Oftewel
een goede steun in huis is geen overbodige
luxe. Met de modellen die er zijn is er
voldoende keus in kleur en uitvoering.
Met behulp van dezelfde 3D CAD-CAM
techniek, zoals onze podotherapeutische
zolen worden gefreesd, worden deze
custom-made huisschoenen met het 3D
freessysteem en in een speciaal daarvoor
ingerichte
werkplaats
professioneel
vervaardigd.

Team 3D-VCN

Optimaal voetenwerk middels
3D CAD-CAM techniek sinds 2002
Het team van 3D Voetcentrum Nederland - Horst vindt dat nog weinig
mensen zich bewust zijn van wat de
(sport)podotherapeut kan doen om
de oorzaak van voetgerelateerde
lichamelijke klachten weg te nemen.
Via een maandelijkse column willen
we een kijkje in onze wereld geven.
Kris Seuren

www.3d-vcn.nl
@3DVCN
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Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Gommans, De Echte Bakker 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 30 oktober 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 3 november 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen
De fanfare van Broekhuizenvorst en Ooijen neemt zondag 6 november deel aan het Klankkleur-festival in De Maaspoort in Venlo. Daar
geven juryleden tips en tops aan de deelnemende muziekgroepen,
zonder dat daar een wedstrijdelement aan verbonden is. De fanfare
van Broekhuizenvorst en Ooijen maakt gebruik van het open podium
en treedt van 15.45 tot 16.15 uur op in de Hela Zaal van het Venlose
theater. Sinds enkele weken staat de fanfare onder leiding van dirigent Geert Schrijvers, waardoor het optreden een mooie uitdaging
voor zowel dirigent als muziekgezelschap vormt.

La Providence is een kleinschalig zelfstandig
zorgcentrum, prachtig gelegen in het groen en dichtbij
het centrum van Grubbenvorst. Bij La Providence
bieden we zorg in een veilige en passende omgeving
voor ouderen in een kwetsbare positie die niet meer
in staat zijn om thuis te wonen én we ondersteunen
inwoners van Grubbenvorst en omgeving om zolang
mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Jouw nieuwe uitdaging ligt hier!
Ben jij enthousiast, betrokken en wil je graag een
bijdrage leveren aan de woonomgeving van onze
cliënten? Dan willen wij graag met jou in gesprek.

HUISMEESTER
36 uur per week
Naast een passende salariëring en secundaire
arbeidsvoorwaarden (CAO VVT), bieden wij jou
een prettige werk- en leeromgeving waarbij inzet
opgemerkt en gewaardeerd wordt en waar ambities
een kans krijgen zich te ontplooien.
Enthousiast?
Bekijk dan de vacature op onze website
www.laprovidence.nl/vacatures/huismeester

Kom jij onze teams versterken?
We heten je alvast van harte welkom!
La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56
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3 letters
CAP
FEZ
KAP
PET
4 letters
DOEK
HELM
HOED
MUTS
5 letters
BARET
DOPJE
KAPJE
KROON
PRUIK
STEEK
TIARA
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PUNTMUTS
REGENKAP
ROUWHOED
SOMBRERO
STROHOED
TUINHOED
9 letters
BERENMUTS
DAMESHOED
GLEUFHOED
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HOOFDDOEK
JAGERSPET
SLAAPMUTS
ZOMERHOED
10 letters
KINDERMUTS
MONNIKSKAP
TROPENHELM
ZEEMANSPET
ZUIDWESTER
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11 letters
BAKKERSMUTS
HOOFDDEKSEL
MATROZENPET
POLITIEHELM
TIROLERHOED
12 letters
OFFICIERSPET

De overgebleven letters vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in de Hallo van 20 oktober 2022 was:

6 letters
ALPINO
7 letters
BOLHOED
HAARNET
STETSON
TULBAND
VALHELM
8 letters
BONTMUTS
CAPUCHON
DEUKHOED
HOGEHOED
KOKSMUTS

Z
O
M
E
R
H
O
E
D
S
T
U
M
S
K
O
K
D

En de winnaar is: Henriëtte Janssen uit Leunen.
Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld
door Keurslagerij Crist Coppens in Horst!
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Apotheek

America

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 30 oktober
Lof + gravenzegening
Broekhuizen Geb.dienst

15.00
15.00

Broekhuizenvorst
Zaterdag 29 oktober
+ gravenzegening

19.15

Evertsoord

Zondag 30 oktober
Gravenzegening

Horst

Zondag 30 oktober
Allerzielenlof
+ gravenzegening
Maandag 31 oktober
Dinsdag 1 november
Woensdag 2 november
Donderdag 3 november
Vrijdag 4 november

Zondag 30 oktober
Lof + gravenzegening

Lottum

Zondag 30 oktober
Lof + gravenzegening

Apotheek Maasdorpen

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

12.00

11.00
15.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

14.00

09.30
13.30

Meerlo

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

Gebiedsteams

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

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

Tandarts

Het verhaal van Jerôme van Lieshout
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Jerôme
van Lieshout. Vanwege problemen met zĳn gezondheid kwam Jerôme helaas thuis te zitten. Na verschillende
operaties waaraan hĳ een dubbele hernia overhield, kwam hĳ via Gemeente Venray bĳ NLW Groep terecht.
Toen een vriend hem tipte op een vacature bĳ een logistiek bedrĳf in Venlo wist hĳ meteen: ‘hier ga ik voor’!
Inmiddels is hĳ via Flexim Netherlands 20 uur per week werkzaam als technisch medewerker. Jerôme ‘Ik
hoop hier tot aan mĳn pensioen te blĳven werken’. Jerôme wordt vanuit NLW begeleid door jobcoach
Ruud Lukkezen. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

Spoedgevallendienst

Zondag 30 oktober
+ gravenzegening
Donderdag 3 november
- biddende moeders

Melderslo

Zaterdag 29 oktober

11.00
09.00
09.30

24 t/m 27 oktober

17.30

28 t/m 30 oktober

Zondag 30 oktober
H.mis + grav.zegening

Sevenum

Zaterdag 29 oktober
Zondag 30 oktober
+ Lof + gravenzegening
Maandag 31 oktober
Dinsdag 1 november
Donderdag 3 november
Vrijdag 4 november

Swolgen

Dinsdag 1 november

Tienray

Zaterdag 29 oktober
Zondag 30 oktober
Lof + gravenzegening
Woensdag 2 november

De Schuilplaats

kerkdienst

Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1-D, Ysselsteyn
0478 54 14 93

Tandartspraktijk Venray
Wilhelminastraat 17A, Venray
0478 58 07 00

Meterik

zondag

Adver torial

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

11.00

18.00
09.30
15.15
18.30
18.30
18.30
18.30

19.00

18.00
15.00
19.00

10.00

31 oktober
Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
077 467 20 97
Per 1 november worden alle
patiënten verwezen naar:

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

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

19

Heerschap
Heerschap

20

cultuur \ 2710

Duisternis

Nacht van de Nacht in de
Heere Peel
IVN Geysteren-Venray organiseert zaterdag 29 oktober een nachtavontuur voor volwassenen én kinderen in natuurgebied de Heere
Peel in America. Wat is immers spannender dan een nachtelijke
route in een natuurgebied? De route is goed gemarkeerd, zodat niemand in het donker verdwaalt.
De Nacht van de Nacht is een
jaarlijks terugkerend evenement
eind oktober. Tijdens de Nacht van
de Nacht worden op honderden
plaatsen in Nederland activiteiten
georganiseerd die de schoonheid
van échte duisternis benadrukken.
In een geïndustrialiseerd gebied als
West-Europa is het bijna onmogelijk om nog plekjes te vinden waar
de hemel echt donker is. Dat geldt
al helemaal voor ons land.

Tocht
Op zaterdagavond 29 oktober is
een gedeelte van het natuurgebied de Heere Peel tussen 19.30
en 22.00 uur opengesteld voor
een rondwandeling in het donker.

Tijdens de tocht kunnen de deelnemers luisteren naar een verhalenverteller, de kraam van de ‘Ulekels’
bekijken, werken met andere zintuigen dan je ogen en – als het niet
bewolkt is – de sterrenhemel bekijken met een telescoop. Wim Kunen
van Geutefiks luistert de Nacht van
de Nacht muzikaal op.
De Nacht van de Nacht vindt plaats
bij Aan de Drift, Lorbaan 9a in
America. Aanmelden is niet nodig.
Deelnemers kunnen tussen 19.30
en 20.30 uur met deze nachttocht
starten. De activiteit duurt tot
maximaal 22.00 uur. Helaas is deze
tocht niet geschikt voor mindervaliden.
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Jeugd stimuleren

Creatieve workshopmiddag
voor jongeren
BreakOut en Kunstbende Limburg organiseren zondag 30 oktober
een creatieve workshopmiddag voor jongeren tussen 10 en 19 jaar.
Zij kunnen gratis en laagdrempelig kennismaken met creatieve
activiteiten op het gebied van taal, fotografie, muziek, collagekunst en fashion.
Het initiatief tot deze samenwerking
komt van Marion Lenssen, beheerder van het gebouw van BreakOut
aan de Venrayseweg. Zij wil van
BreakOut een ontmoetingsplek
maken, en specifiek voor jongeren
een plek waar ze huiswerk kunnen
maken, sporten, gamen of gewoon
bijpraten onder het genot van een
drankje. In een gesprek met Josien
Vermeeren, ook afkomstig uit Horst
en regiocoördinator bij Kunstbende
Limburg, werd het idee van de
workshopdag geboren.
Kunstbende stimuleert jongeren
het beste uit zichzelf te halen op
creatief gebied. Het biedt door het
hele land gratis activiteiten aan om
dit te bereiken. In Limburg bestaat
het aanbod onder meer uit workshops en open podia, het bezoek
van scholen en coachingstrajecten
voor jongeren.

Op 30 oktober kunnen jongeren een
vijftal workshops bezoeken, gegeven door professionele makers.
De jonge schrijfster Hannan Faour
verzorgt de workshop Black Out
Poetry. Rob Benders en Bart Heesen
van Tintenkillers tekenen voor
Collage Art. Lieke Roeven geeft een
workshop ‘Tote bag bedrukken’
en Dirk Jeurissen een workshop
‘Fotograferen met je smartphone’.
Ten slotte is Richard Kleuskens van
de Muzikantine verantwoordelijk
voor de workshop ‘HUB Tower’.
Aanmelden is niet nodig, bij binnenkomst kunnen jongeren de
workshops van hun keuze aangeven en maximaal drie workshops
van 45 minuten volgen. Inlopen kan
vanaf 13.00 uur, waarna de eerste
workshopronde om 13.30 uur start.
De afsluiting is om 16.30 uur.

Welcome to the jungle
OJC Niks organiseert zaterdag 5 november weer een feestavond
voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar. Thema is ditmaal ‘Welcome
to the Jungle’.
De twee vorige feestavonden in
Niks voor de jeugd vanaf de brugklas waren drukbezocht. Deze
keer staat DJ Joey garant voor een
gezellige avond vol muziek. Op het
programma staat daarnaast ook
een Mega Jungle-titanen-strijd.
De avond bij jongerencentrum Niks

begint om 20.00 uur en de deuren
sluiten om 23.00 uur.
Via de social media kanalen kunnen kaarten voor dit evenement
worden besteld en is er meer
informatie te vinden. Zowel op
Instagram (nixx_12tm15) als
Facebook (Nixx12tm15).

Kempen Media groeit en daarom
zoeken wij versterking binnen ons
verkoopteam, iets voor jou?
Ben jij ons nieuwe salestalent?
Heb jij zin om met ons mee te denken over nieuwe mediaconcepten en
vervolgens ook actief mee op te starten én vind je het leuk om onze bestaande
mediaconcepten verder mee uit te bouwen? Dan is dit de baan die jou op het lijf
geschreven is.
Sales is je tweede natuur!
Behalve dat je met ons de lijnen op salesgebied mee uitzet, ben je zelf ook
actief in de markt. Dat kan digitaal, telefonisch en door middel van salesbezoeken. We verwachten van jou dat sales je tweede natuur is, je zelfstandig
werkt, en dat je niet op je bureaustoel vastgeplakt zit.
Verover jij de lokale onlinemarkt?
Kempen Media is uitgever van de weekbladen HALLO Horst aan de Maas,
HALLO Peel en Maas en HALLO Venray. Op dit moment ligt ons speerpunt op
de offline media, maar we hebben ambities om ook de lokale onlinemarkt te
gaan veroveren, binnen en buiten ons huidige werkgebied.
Wil jij je eigen tijd indelen en werken in een enthousiast team?
Je kunt bij ons zelfstandig bepalen waar en wanneer je werkt, waarbij je
natuurlijk wel een verantwoordelijkheid hebt naar je klanten. Ook deeltijd
werken behoort tot de mogelijkheden.
Wij werken met een enthousiast team van jonge professionals dat er samen
voor zorgt dat er dagelijks nieuwe lokale content wordt gecreëerd die lezers
boeit. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw ambitie de
ruimte krijgt om te groeien.
Ga jij met ons de uitdaging aan?
Ben jij het salestalent dat ons verkoopteam komt versterken?
Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.
Je kunt je cv en motivatie mailen naar mikevankempen@kempencreeert.nl
Wil je eerst nog wat meer informatie dan kun je altijd bellen met Mike of Eric:
077 208 32 00.

#kempencreëert

