Sinterklaas bij Parkhotel Horst
Zondag 27 november

Ontbi jt met Si nterklaas
van 8:30 uur tot 12:00 uur

Zondag 4 december

Si nterklaasbrunch
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van 11:00 uur tot 14:00 uur

Beide dagen ontvangen de kids een leuk CADEAUTJE van de SINT
SINT!
www.parkhotelhorst .nl | info@parkhotelhorst .nl | 077 397 6000
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Horst aan de Maas

Oldtimer gearriveerd
De Sint en zijn Pieten zijn ook in Lottum gearriveerd, waar ze zondag 20 november werden verwelkomd door vele enthousiaste kinderen en hun ouders. Eerder werden er bij de dagopvang en de basisschool kleurplaten uitgedeeld, die massaal werden ingeleverd. Ze zorgden voor een kleurrijke versiering rondom de stoel van Sinterklaas, die middels een oldtimer
naar de gymzaal in het Smetenhof werd vervoerd. Daar was het tijd voor strooigoed, liedjes én feest. / Beeld: Sten Jetten

Dichterbij mag aan de slag met zorgcentrum Mikado
Hoewel de gemeenteraad van Horst aan de Maas er tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 november op
hamerde dat de zorgen van de buurt serieus moeten worden genomen, mag Dichterbij aan de slag met de
nieuwbouw van de voorgenomen zorginstelling in Horster wijk De Risselt. BVNL en Perspectief stemden
tegen het bestemmingsplan, maar dat was onvoldoende om het af te keuren.
Buurtbewoners uitten een week eerder
hun nadrukkelijke zorgen over de komst
van een vestiging van Dichterbij op het
voormalige Mikadocomplex, die ruimte
gaat bieden aan 102 cliënten met een
intensieve zorgvraag. Met name de
te verwachten verkeers- en parkeerproblematiek, alsook de omvang en
hoogte van de gebouwen, baart hen
zorgen. Daarnaast hekelen ze de wijze
waarop ze zijn geïnformeerd en stroken
de huidige plannen niet met de plannen zoals deze in een eerder stadium
aan de buurt werden gepresenteerd,
zo is hun mening. De gemeenteraad
van Horst aan de Maas nam de geluiden van buurtbewoners serieus, maar
de geuite zorgen bleken onvoldoende

reden om het bestemmingsplan af te
keuren.

Impact groot
“Dichterbij spreekt over het waarmaken van een droom. We moeten ervoor
waken dat de droom van Dichterbij
geen nachtmerrie voor omwonenden wordt”, gaf Jan Wijnen (PvdA)
aan. “De voorgenomen veranderingen
hebben grote impact op omgeving.
Jammer dat juist zij niet goed genoeg
zijn meegenomen in de uitwerking van
deze droom”, vervolgde hij. Daarnaast
hamerde hij net als andere partijen
op de dialoog. “Het is niet aan ons om
op de stoel van een verkeersexpert te
gaan zitten, maar we willen dit proces

wel nauwlettend blijven volgen”, gaf
VVD-fractieleider Yvonne Douven aan.
“Kan de wethouder ons toezeggen dat
we een jaar na ingebruikname de situatie kunnen evalueren met alle betrokken partijen? Zo nodig kunnen we dan
bijsturen en naar oplossingen zoeken
als blijkt dat er zich problemen voordoen.” Wethouder Roy Bouten wilde
die toezegging namens het College van
B&W best doen. “We moeten continu
blijven evalueren, maar we kunnen u
als raad na een jaar laten weten wat de
stand van zaken is en welke aanpassingen er in dat proces al hebben plaatsgevonden. Wat er hier vanavond ook
besloten wordt: we blijven in gesprek
met zowel de buurt als de initiatief-

nemer. Zowel de aspecten verkeer
als parkeren vallen binnen de kaders,
maar dat hoeft niet te betekenen dat
de situatie in de praktijk hetzelfde is.
Er is daarnaast door deskundigen naar
de hoogte van de gebouwen gekeken,
maar dat neemt ook niet weg dat de
impact voor buurtbewoners groot kan
zijn.”

Tekentafel
Ook Hilde Spreeuwenberg (Perspectief)
liet blijken dat de kritische noten uit
de buurt niet aan dovemansoren werden gericht. “Dit plan moet midden in
een woonwijk passen. Er is voor deze
opzet gekozen uit financiële overwegingen, en niet zozeer omdat het plan
in deze omvang past op deze locatie.
Alternatieven zijn vele miljoenen duurder, maar moeten we plannen aanpassen omdat de ondernemer anders te
diep in de buidel moet tasten? Dit pro-

ject moet terug naar de tekentafel.
Dat doen we ook wanneer het projecten van burgers betreft, dus waarom
niet bij deze ondernemer?” Perspectief
kreeg bijval van BVNL. “We horen de
zorgen uit de wijk en hebben daarom
onze twijfels. Niet over de zorg en het
onderliggende plan, maar wel over de
hoogte van het gebouw en de verkeerskwesties.” Het was voor zowel
Perspectief als BVNL voldoende reden
om tegen het bestemmingsplan te
stemmen. De overige fracties stemden
voor, waarmee het bestemmingsplan
voor de nieuwbouw werd goedgekeurd.
Wel waren alle fracties van mening
dat de betrokken partijen met elkaar
in gesprek moeten blijven om voornoemde problemen zoveel mogelijk te
voorkomen.

Tekst: Jelle van Hees
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Structuur cruciaal voor anderstalige leerlingen

TaalRijk biedt veilige omgeving, ook na
explosieve groei
Het aantal leerlingen dat dagelijks onderwezen wordt bij TaalRijk, de
school binnen de muren van het Dendron College waar men het eerste
onderwijs biedt aan anderstaligen uit de regio Horst en Venray, steeg
de afgelopen maanden enorm. Dat geldt ook voor het aantal leerkrachten dat er werkzaam is. Het gaat allerminst ten koste van het
enthousiasme, zo bleek tijdens het Open Huis van de onderwijsinstelling. “De eerste twee weken gaven me enorm veel energie.”
Na de komst van leerlingen die een
tijdelijk thuis hebben bij de crisisnoodopvang bij de Kasteelse Bossen
volgden eerder deze maand ook
nog eens zestig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers)
die worden opgevangen in het
Sevenumse Gr8 Hotel. Het vroeg
nogal wat inzet op organisatorisch
vlak van TaalRijk. Niet alleen waren
er extra klaslokalen nodig om de
inmiddels tweehonderd leerlingen
van onderwijs te voorzien, maar ook
extra leerkrachten waren broodnodig. Huib is er daar eentje van.
Tijdens het Open Huis op woensdag 17 november stond hij net twee
weken voor zijn nieuwe klas. “Het is
ontzettend dankbaar werk”, vertelt hij. “In mijn klas zitten AMV’ers.
Jongeren tussen de 13 en 18 jaar oud,
uit landen als Eritrea en Syrië. Ze zijn
hier in Nederland zonder hun ouders
en volgen sinds begin deze maand

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..

onderwijs bij TaalRijk.” Als één van
de nieuwe leerkrachten weet Huib
wat er van hem wordt gevraagd.
“We zorgen voor een beetje veiligheid en structuur bij deze kwetsbare
groep. Al deze leerlingen hebben
hun eigen verhaal en geschiedenis. Het is belangrijk dat ze enige
vastigheid hebben. Je merkt dat ze
hier graag komen, om onderwijs te
volgen. Het zorgt voor saamhorigheid. Dat is best bijzonder, want het
gaat om verschillende nationaliteiten en culturen, die in het verleden
ook weleens op gespannen voet met
elkaar leefden. Daar merk je in de
klas niets van. Ze helpen elkaar en
doen enorm hun best om iets op te
steken. Dat geeft veel energie en
voldoening.”

Verbinding
Een schooldag bij TaalRijk begint
voor de leerlingen steevast met het
terugkijken van het Jeugdjournaal,
waarna gestart wordt met een les
Nederlands. “Aan de hand van een
aantal woorden die daarin voorbijkomen, starten we vervolgens met
de Nederlandse les”, legt Huib uit.
Waar hij veelal échte beginners in
zijn klas heeft, daar geeft Jolanda
les aan leerlingen die al wat verder
gevorderd zijn. “Het is een flinke uit-

daging, maar erg fijn om een steentje bij te kunnen dragen aan het
welzijn van deze leerlingen”, zegt ze.
“Het communiceren gebeurt soms
met handen en voeten, maar we
maken gebruik van de hulpmiddelen die voorhanden zijn. Dat kan een
vertaalapp zijn, maar ook een leerling die als tolk fungeert.” De honderd nieuwe leerlingen die zich dit
schooljaar bij TaalRijk meldden,
voegden zich bij leeftijdsgenootjes

uit bijvoorbeeld Polen. Veelal kinderen van arbeidsmigranten, die al
wat langer in Nederland verblijven.
Het botst eigenlijk nooit. “Je ziet dat
verschillende culturen naar elkaar
toetrekken, maar dat is logisch.
Omgekeerd zouden wij dat waarschijnlijk ook doen”, legt onderwijsassistente Tineke uit. “Iedereen gaat
goed met elkaar om. Dat komt ook
omdat het gemotiveerde leerlingen
zijn, die écht iets willen leren over

het land en de taal die hier gesproken wordt.” In één van de klaslokalen vormt zich intussen een rij bij
een tafeltje. Eén van de leerlingen
zet henna tatoeages bij geïnteresseerde bezoekers. Zo zorgt ook zij op
haar eigen creatieve wijze voor verbinding van verschillende culturen
tijdens het Open Huis. Precies zoals
ze bij TaalRijk voor ogen hebben.
Tekst en beeld: Jelle van Hees

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

Oh, zit dat zo!

Hét moment om actie te ondernemen

Tijd voor een nieuwe start?
Het einde van 2022 is in zicht en het jaar 2023 staat voor de deur. De start van een nieuw jaar is vaak een mooi moment om het afgelopen
jaar eens goed tegen het licht te houden. Ook op het gebied van letselschade.
op de hoogte gehouden? Wordt er
goed uitgelegd welke keuzes je
op bepaalde momenten hebt?
Vind je het prettig dat het contact alleen per e-mail of telefoon
verloopt? Of heb je liever een
gespecialiseerde letselschadeadvocaat uit je eigen buurt, met
wie je persoonlijk contact hebt
en die jou thuis kan bezoeken.
Dan is dit hét moment om actie te
ondernemen!

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.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Ben je nog tevreden over het
verloop van je letselschadedossier?
Krijg je voldoende ondersteuning
van je huidige belangenbehartiger
of de jurist van de rechtsbijstandsverzekering? Word je tussentijds

Als je een letselschadeadvocaat
inschakelt, weet je in ieder geval
zeker dat deze advocaat goed thuis
is in het recht. Een gespecialiseerde
letselschadeadvocaat heeft bovendien een specialisatieopleiding op
het gebied van letselschade afgerond en is lid van de LSA en ASP.
Veel slachtoffers kiezen er in

eerste instantie voor om hun
belangen te laten behartigen door
een jurist van de rechtsbijstandverzekering. Vaak uit angst voor
hoge rekeningen van een letselschadeadvocaat. Dit is echt niet
nodig! Als de aansprakelijkheid
erkend is, moet de aansprakelijke
verzekeraar namelijk naast jouw
eigen schade óók de advocaatkosten betalen.
Dat betekent dat het inschakelen
van, of het overstappen naar, een
letselschadeadvocaat jou in dat
geval niks kost. Een voordeel is dat
een advocaat, in tegenstelling tot
een jurist, zo nodig een procedure
bij de rechter kan starten.
Je kunt altijd vrijblijvend het gesprek
aangaan met één van onze, in letselschade gespecialiseerde, advocaten.

Ook als de aansprakelijkheid nog niet
erkend is, ben je welkom om contact
op te nemen met ons kantoor.
Baat het niet, dan schaadt het je
letselschadezaak al zeker niet!
Door: Kristel van de Molengraft,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 82
www.putt.nl
vandemolengraft@putt.nl
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BiblioNu
krijgt
73.000 euro
subsidie voor
aanpak laag
geletterd
heid
Gemeente Horst aan de Maas
heeft 73.000 euro subsidie
toegekend aan BiblioNu om
voortzetting van het
Taalhuis in Horst aan de
Maas en de aanpak van
laaggeletterdheid in de
gemeente mogelijk te maken
in 2023. Voortzetting van het
Taalhuis is volgens het
College van B&W van belang,
omdat er op deze manier
tijdig passende hulp en
ondersteuning geboden kan
worden aan mensen die
moeite hebben met lezen en
schrijven.
Samen met gemeente Venray,
BiblioNu, Synthese, Gilde
Educatie en de Stichting Lezen
en Schrijven heeft gemeente
Horst aan de Maas in 2020 een
Taalakkoord gesloten voor de
aanpak van laaggeletterdheid.
In Horst aan de Maas wonen
ongeveer 1.700 mensen tussen
de 16 en 65 jaar die moeite hebben met de basisvaardigheden
zoals lezen, schrijven en digitale
vaardigheden. Het gaat hier om
inwoners die hier geboren en
opgegroeid zijn. Bij het Taalhuis
kunnen deze mensen terecht
voor ondersteuning.
Niet goed kunnen lezen en
schrijven kan leiden tot werkloosheid, gezondheidsachterstanden, schulden, een
beperkte zelfredzaamheid en
niet goed mee kunnen doen in
de samenleving. Door het taboe
dat rust op laaggeletterdheid
en de schaamte die mensen
ervaren, blijkt dat deze doelgroep vaak te laat om hulp en
ondersteuning vraagt. Het college geeft aan dat voortzetting
van het Taalhuis van belang is,
zodat de problematiek in een
vroeg stadium gesignaleerd
wordt en er toch op tijd voor
passende hulp en ondersteuning gezorgd kan worden.

Doelgroep in beeld
De afgelopen twee jaar is er door
het Taalhuis al flink geïnvesteerd
in bewustwording op brede
schaal van de omvang en problematiek van laaggeletterdheid.
Als gevolg daarvan is een brede
samenwerking met verschillende
maatschappelijke partners opgebouwd en kan de volgende stap
worden genomen. Met het geld
worden een taalcoördinator een
taalconsulent van het Taalhuis
ingezet om samen met de maatschappelijke organisaties en het
bedrijfsleven de doelgroep goed
in beeld te krijgen.
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Voer voor discussie tijdens raadsvergadering

Horst heeft eigen protocol voor
meldingen van integriteitsschendingen
Na veel mitsen en maren werd het raadsvoorstel tot het vaststellen van
‘het handelingsprotocol melding integriteitsschendingen’ aangenomen
door de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 november kreeg een door Perspectief ingediend
amendement enkel de steun van de VVD.
Het protocol voor meldingen van integriteitsschendingen vormt al sinds
deze zomer een heet hangijzer binnen
de Horster gemeenteraad. Kwesties
als die waarbij voormalig wethouder
Rudy Tegels uiteindelijk moest aftreden, wil het in de toekomst koste wat
kost voorkomen. Daar moet een protocol, dat wordt gevolgd wanneer er
een melding over een politieke ambtsdrager wordt gedaan, bij gaan helpen.
Het twee kantjes tellende document
voorziet in de te doorlopen stappen en
is grotendeels gebaseerd op het protocol dat de gemeente van Eindhoven
hanteert. Een melding van vermeende
integriteitsschendingen wordt in eerste instantie in behandeling genomen
door de zittende burgemeester. Mocht
de melding echter over de burgervader zelf gaan, dan neemt de griffier de
melding in ontvangst. Deze brengt het
seniorenconvent en de plaatsvervangend raadsvoorzitter vervolgens op de
hoogte.

Kan-bepalingen
Met name de rol van de burgemeester
in het protocol zorgde voor de nodige
discussies tijdens de raadsvergadering. “Is het wel zo’n goed idee om
de verantwoordelijkheid bij één persoon neer te leggen”, vroeg Nathalie
Rozendaal (Perspectief) zich af.
“Het brengt de burgemeester in een
kwetsbare positie. Daar moeten we

hem tegen beschermen”, betoogde ze.
Haar partij diende een amendement een formele wijziging van een officieel document - in om de bestaande
tekst aan te passen. Er staan volgens
de partij op dit moment teveel kanbepalingen in, waardoor de inhoud
voor interpretatie vatbaar is. Ook Peter
Lalieu uitte namens de VVD zijn zorgen. “Intergriteit gaat over ons allemaal. Het gaat niet om politieke kleur.
We hebben overwogen een motie in te
dienen, maar daar leek geen draagvlak
voor. Wat ons betreft gaat dit protocol
terug naar de ontwerptafel en stellen
we een onafhankelijke integriteitscommissie in.” Perspectief besloot zich
achter het idee van een onafhankelijke
commissie te scharen en trok het eerder ingediende amendement in.

een melding van integriteitsschending
om dient te gaan”, reageerde burgemeester Ryan Palmen. “Het lijkt me
allerminst vrijblijvend en ik deel de
mening dat er teveel kan-bepalingen

instaan niet. Het is een helder protocol
en het geeft exact aan wat er op welk
moment van iemand wordt verwacht.
Dat is volgens mij waar we aan toe
zijn.”

Vier generaties

Handleiding
Er bleek in de raad geen meerderheid
voor het instellen van een onafhankelijke commissie, die samen met de
burgemeester inkomende meldingen
gaat behandelen. Het ‘handelingsprotocol melding integriteitsschendingen’,
dat in te zien is via de website van de
gemeente, werd met een meerderheid
aangenomen. “Na iedere casus toetsen we of het protocol heeft geholpen
bij de afwikkeling van een melding.
Dat lijkt me een goed idee. In principe is het protocol niets meer dan een
handleiding, waarin staat hoe je met

Pip maakt vier
generaties vrouwen
Blijdschap in Meterik, waar op woensdag 7 september Pip Reintjes
werd geboren. Pip is de dochter van Kim Peeters (27) en kleindochter
van Carli Peeters (54), beide woonachtig in Meterik. Ook overgrootoma Jo Verstappen (84) uit Grubbenvorst is hartstikke trots op
de vierde generatie.
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Waar je ook bent,
ik zal het niet weten,
niet in tijd en afstand te meten.
Ik heb je bij me, diep in mij,
daarom ben je zo dichtbij.
Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten beleven,
hebben we geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn
lieve man, ons pap, schoonvader en trotse opa

Jan Linskens

95

jaar

Hay Soree

Adrianus Matheus Henricus
echtgenoot van

Van harte gefeliciteerd opa!

Ini Soree-Lemmens

Lieve groetjes van
Joost Marjo Maddy Bob Josi Evie

5 Venlo, 6 februari 1953
c Lottum, 20 november 2022

De Lom de Berghlaan 26
5973 NL Lottum

Ini
Monique en Leon
Inge
Giel
Erik en Jenny
Isa
Senn
Lizzy
Jippe a
Robbie

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Hay in uitvaartcentrum
Boschhuizen, op onderstaand adres, op donderdag 24 november
van 18.00 tot 18.30 uur.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 25 november
om 16.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray. U bent vanaf 15.30 uur welkom in de
ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
(lage)rugpijn?
Janssen Sportmassage Horst
Bel of app mij: 06 46 21 61 39
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 82 94 47 93
Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30
optidee.nl/peggy-wismans
fb: Opti-Duur
Aardappelen te koop vers van de boer!
Verkoop dmv zelfbediening.
Bosstraat 63, Hegelsom
Hobbyiste verkoopt haar aparte
mooie Kerststukken.
Westerholtstraat 67 Horst tel: 398 44 92
Te Koop Eerlijk Heerlijk vlees van
de Boerderij stel zelf je Varkens en of
rundvlees pakket samen info Klomp
America Tel 077 464 13 80
Wie wil ons lief hondje, James,
spaniël tegen een redelijke
vergoeding in huis nemen in de
maanden mei juni 2023.
Tel. 06 33 10 12 92

WerkStress
Spanning/ontspanning: diverse
behandelingen.
Info: www.mayproosten.nl
Te huur; 25 ha grond met
waterdruppel systeem voor container
potteelt Aerts 06 53 17 62 60

Zin om stevig uit- en in te pakken?
Wij zijn op zoek naar een vakantie-/
invalmedewerker voor onze webshop
Dierapotheker.nl aan de Handelstraat 17
in Horst. Geïnteresseerd? Mail naar Mieke
Besouw, personeel@daphorst.com
en wij nemen contact met je op.
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Swolgense boompjes
24 uur
bereikbaar

Een aantal dagen na de Nationale Viering Boomfeestdag werden in Swolgen op maandag 21 november
boompjes geplant. Leerlingen van Kindcentrum STip zetten op een aantal locaties in Swolgen nieuw leven
in de grond. Onder andere bij de wadi op het Kerkveld werd de omgeving door de leerlingen verrijkt met
jonge boompjes. / Beeld: Wim Beurskens

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

0478-515221
Briensveld.nl

Anita Seuren
uitvaartzorg

06 -10 87 07 06

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

Kinderraad bezoekt gouverneur
uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Een afvaardiging van de Horster kinderraad toog woensdag 16 november naar provinciehoofdstad
Maastricht voor een bijzondere bijeenkomst. In het statige provinciehuis stond de start van de Limburgse
kinderraad op het programma, waarvoor alle Limburgse kinderraden door gouverneur Emile Roemer
waren uitgenodigd. Horst aan de Maas werd hierbij vertegenwoordigd door kinderburgemeester Jens
(Hagens), raadsleden Liena (Verheijen), Fenne (Voesten), Jasper (Brouns), Marit (Van de Pas) én kinderjournalist Tom (Koster). Na ontvangst door de gouverneur gingen zij samen met kinderen uit andere gemeenten in gesprek over belangrijke thema’s binnen deze leeftijdscategorie. Na een bezoek aan het verdrag van
Maastricht werden als afsluiter de ideeën door de groepjes gepresenteerd.

SP organiseert voedselbankactie in december
Het is inmiddels een jaarlijkse actie geworden: de SP Horst aan de Maas organiseert in de weken vóór Kerstmis een inzamelactie ten behoeve van de voedselbank. De actie vindt plaats
van zaterdag 3 tot en met woensdag 14 december.
Het aantal gezinnen dat aan het
eind van het geld nog veel maand
overhoudt, is de laatste maanden
flink toegenomen. Degenen die
het al niet makkelijk hadden, kre-

gen het nog zwaarder. En er zijn nu
meer gezinnen waar men afhankelijk is geworden van een voedselbank door het verlies van werk,
opbouw van schulden en dergelijke.

Van zaterdag 3 tot en met woensdag
14 december houdt de SP-afdeling
Horst aan de Maas een inzamelactie
van onder andere levensmiddelen
ten behoeve van de voedselbank

Limburg-Noord. Het gaat met name
om houdbare levensmiddelen voor
ontbijt, lunch en avondmaaltijd,
niet-alcoholhoudende dranken in
pak, blik of fles, huishoudelijke arti-

kelen en toiletartikelen. Over de
gemeente verspreid zijn er verschillende inzamelpunten. Kijk voor meer
informatie en de inleveradressen op
horstaandemaas.sp.nl

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Meerlo
Bevolkingsonderzoek Nederland nodigt vrouwen uit Meerlo uit voor een bevolkingsonderzoek naar borstkan- zijn opgeleid, kunnen vrouwen weer
iedere twee jaar uitgenodigd worden.
ker. Het onderzoekscentrum is van begin december 2022 tot en met begin januari 2023 te vinden op De
Het bevolkingsonderzoek moet voor
Leeuwerik nabij Sporthal ‘t Brugeind in Meerlo.
Het onderzoek bestaat uit het maken
van röntgenfoto’s van de borsten. Voor
een goede beoordeling van de röntgenfoto worden de borsten samengedrukt. Vanwege het coronavirus zijn
verschillende maatregelen genomen
om veilig te kunnen screenen binnen

de COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen het bevolkingsonderzoek en de
aansluitende zorg veilig en met goede
kwaliteit worden georganiseerd. Door
een landelijk tekort aan screeningslaboranten is het niet mogelijk om
vrouwen elke twee jaar uit te nodi-

gen voor het bevolkingsonderzoek.
De vertraging in het uitnodigen is door
het coronavirus nog groter geworden.
Daarom is besloten de periode tussen
twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal drie jaar. Als er
voldoende nieuwe medewerkers

alle vrouwen in Nederland gelijk zijn.
Dat is op dit moment niet zo. In de
ene regio moeten vrouwen langer
wachten op het onderzoek dan in
een andere regio. Om de verschillen te verkleinen, kan het zijn dat
het onderzoek op een andere locatie
plaatsvindt.

Postcodes
Vrouwen uit Meerlo met de postcodes 5861-63, 5864-66 worden voor
deze ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd. Het onderzoekscentrum is van begin december 2022
tot en met begin januari 2023 te vinden op De Leeuwerik 33 in Meerlo.
Meer informatie vindt u op
bevolkingsonderzoeknederland.nl
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Wij moeten afscheid van je nemen maar loslaten doen we je nooit.

Marie-Rose Jansen - Winters
Heerlen, 7 juni 1935

Sevenum, 18 november 2022

Loek Jansen †
lieve mam, schoonmoeder en oma van
Dorine
Mahy
Pepper D
Loek en Silvia
Susan en Hennie
Araya D
Paul en Irma
Nick
Frank
Sara
Renkensstraat 15
5975 NK Sevenum
Zoals mam het graag wilde, hebben wij in besloten kring afscheid van
haar genomen op woensdag 23 november.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Een speciaal woord van dank aan alle mensen die er de laatste tijd op
zoveel manieren voor mam zijn geweest.

Vanaf januari 2023 Yoga op
vrijdagmorgen 9.00-10.00 uur, inlich.
06 46 32 00 39 www.asanayogahorst.nl
Te koop; Kwekersgrond 7 ha en 3
ha met waterdruppel systeem voor
container potteelt Aerts 06 53 17 62 60

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

WerkStress
Spanning/ontspanning: diverse
behandelingen.
Info: www.mayproosten.nl
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Te huur; 25 ha grond met
waterdruppel systeem voor container
potteelt Aerts 06 53 17 62 60

Zin om stevig uit- en in te pakken?
Wij zijn op zoek naar een vakantie-/
invalmedewerker voor onze webshop
Dierapotheker.nl aan de Handelstraat 17
in Horst. Geïnteresseerd? Mail naar Mieke
Besouw, personeel@daphorst.com
en wij nemen contact met je op.
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Vier generaties
Dapper in de strijd die zij
geleverd heeft,
heeft zij nu eindelijk rust.

mijn allerliefste

Marga Meskers - de Feijter
Schagen, 12 augustus 1948

Binnenkijken bij...

Horst, 16 november 2022

Column

Hans Meskers

De wereld
draait door

Familie de Feijter
Familie Meskers
Korverstraat 8
5961 KL Horst
Wij hebben op donderdag 24 november afscheid genomen van Marga.
Namens Marga wil ik iedereen bedanken voor de goede zorg
die zij van velen heeft ontvangen.
Hans

Marlena zorgt voor
blijdschap
Feest in Lottum, waar op 5 september Marlena werd geboren. Marlena
is de dochter van Brenda Reijnders (32) uit Lottum, kleindochter van
Marion Reinders (55) uit Sevenum en een achterkleindochter van Riek
de Jong (84) uit Velden. Marlena is het zesde achterkleinkind van Riek.
Ze heeft drie groter broers en twee nichtjes.

Vier generaties

Mia trotse superoma
van Nieske
Het is voor superoma Mia Bouten-Engels uit Sevenum de tweede keer
dat zij onderdeel van vier generaties is. Op 15 september werd namelijk baby Nieske Jacobs geboren. Mama is Marlon Jacobs uit Horst en
oma is Riny Bouten uit Horst.

HALLO
in Amerika
America goes Amerika! Dian, Erik,
Mariëlle en William uit America hebben het Beste van het Westen bezocht.
Onder andere San Francisco, Las
Vegas, Los Angeles, Bryce Canyon,
Monument Valley, Joshua Tree en
natuurlijk de Grand Canyon werden
afgegaan. Allemaal prachtige, indrukwekkende parken en steden, aldus het
gezelschap. Na een mooie wandeling
langs de ‘rim’ van de Grand Canyon
nam de groep even pauze en daar
mocht de HALLO niet bij ontbreken.

HALLO op reis

Terwijl deze week de wereld om
‘De wereld draait door’ leek te
draaien, was er ook nieuws
over onderwijsachterstanden
van leerlingen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Carla Haelermans (UM) leidt
het nationaal onderzoek naar
leervertragingen door corona.
Elk half jaar worden prestaties
van leerlingen op het gebied
van taal en rekenen van zo’n
2.400 basisscholen vergeleken
met eerdere resultaten.
Carla is voor het Dendron College
overigens geen onbekende. We
werkten al vanaf 2012 aan verschillende onderzoeken mee. NRC
kopte deze week: “Onderzoek
wijst uit: de leervertraging door
de schoolsluitingen loopt op.” Zo’n
artikel trekt natuurlijk meteen mijn
aandacht. Scholen waren open,
maar achterstanden liepen verder op van gemiddeld twaalf naar
vijftien weken. Leerlingen hebben
nu dus bijna een derde schooljaar vertraging. Oei! Oorzaken
worden ook genoemd. De school
was open, maar het was rommelig. Vanwege besmettingen zaten
leraren en klassen thuis. Leerlingen
misten basisstof, gingen toch over
en hebben daardoor een wankele basis in het volgende leerjaar. Lichtpuntje bij het voortgezet
onderwijs: Engels ging juist beter.
Misschien hebben leerlingen wat
meer gegamed, want daar leer
je meer Engels van. Ik denk dat
de impact van corona nu pas echt
voelbaar is in de school. ‘Back to
normal’ gaat gewoon niet zomaar.
Onze leerlingen hebben door de
schoolsluiting immers niet alleen
lesstof gemist, maar ook sociale
omgang met anderen. En ze hadden thuis natuurlijk veel meer
ruimte om hun eigen ding te doen
dan in de klas. Het lijkt alsof leerlingen gedeeltes van sociale codes
missen. Het leven werd twee jaar
min of meer ‘on hold’ gezet. Ze zijn
snel overprikkeld. De concentratie
is lager dan voorheen en irritaties ontstaan sneller. Er is minder
begrip voor elkaar, de lontjes zijn
korter. De verklaring voor de leerachterstanden zit misschien juist
in het gemis van dat sociale stuk.
Maar hoe compenseer je dat als de
wereld gewoon steeds maar doordraait?
Dorien Stals
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Het verliezen van een naaste zorgt voor veel verdriet. Dit verwerken wordt als moeilijk ervaren. Zeker omdat er een taboe rust op
openlijk rouwen. Mensen vinden het over het algemeen lastig om over de dood te praten en weten vaak niet goed wat ze wel en niet
kunnen zeggen. Om hierin te ondersteunen, vinden er steeds vaker bijeenkomsten plaats die het doel hebben dit verdriet te
erkennen en bespreekbaar te maken.

Ondersteuning
bij rouw en verdriet

Schenken, overlijden en scheiden
www.sos-advies.nl

Weet jij:

• Wat er gebeurt met jouw nalatenschap?
• Wie jouw zaken regelt wanneer je dat zelf niet meer kunt?
• Hoe je je vermogen voordelig kunt schenken aan je
(klein)kinderen?
• Hoe jullie bezittingen worden verdeeld wanneer je
relatie wordt verbroken?
Een greep uit de vragen die je jezelf kunt stellen om te
beoordelen of je je zaken goed hebt geregeld.

Mieke Hendrix van SOS advies staat samen met
jou stil bij belangrijke momenten in je leven:
een schenking, een overlijden of een scheiding.
Momenten die aandacht verdienen.
Stap voor stap begeleiden we je bij
alle juridische, administratieve en
belasting-technische zaken. Dit doen
we met aandacht, kennis van zaken en
in begrijpelijke taal.
Neem vrijblijvend contact op door te bellen
met 077 464 09 89 of een mail te sturen naar
info@sos-advies.nl.

S.O.S. advies | De Voorde 12 | 5807 EZ Venray

In Afscheidshuis Memento Mori bieden
wij aan nabestaanden de gelegenheid
om hun dierbare overledene in de dagen
tot aan de uitvaart in een warme huiselijke
sfeer op te baren.
Memento Mori beschikt over twee
24-uurskamers, ‘Roos’ en ‘Paardenbloem’.
Nabestaanden kunnen op elk gewenst
moment van de dag een bezoek brengen
aan hun dierbare overledene.

Locatie:
Afscheidshuis Memento Mori
Mgr. Schravenlaan 1
5973 NH Lottum

UIT VAAR T VERZORGING

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar:

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
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‘Rouw is voor iedereen anders, delen van
ervaringen helpt’
Binnenkort wordt in Venray gestart met een gespreksgroep ‘Omgaan met verlies’, speciaal voor mensen die een dierbare zijn verloren.
Onder leiding van Anja Damhuis (Synthese) en Toon Emonts (Lotgenoten Horst) worden gevoelens omtrent rouw besproken tijdens zes
bijeenkomsten. “Het delen van je ervaring kan helpen bij de verwerking.”

“Een opsteker. Een lichtpuntje in deze
verwarrende tijd.” Het is de veelzeggende
reactie die één van de deelnemers aan
de vorige ronde van gespreksgroep
‘Omgaan met verlies’ achterliet bij de
organisatoren. De rouwende in kwestie was
in eerste instantie wat huiverig geweest,
vertelt Anja Damhuis als één van de twee

organisatoren. “Ze ervaarde vanaf de eerste
bijeenkomst warmte, betrokkenheid en
herkenning. Dat bood heel veel steun.”
Anja organiseert de gespreksgroep onder de
vlag van Synthese samen met Toon Emonts.
Hij is één van de stuwende krachten achter
Lotgenoten Horst. En niet onbelangrijk in
dit geval: beide zijn ervaringsdeskundige

WELKOM

OP LANDGOED EN NATUURBEGRAAFPLAATS WEVERSLO

• Wandel vrij rond door het prachtige bos
• Ontdek de voordelen van natuurbegraven
• Reserveer een eeuwige grafplek in de natuur
Ons Boshuis is dagelijks open van 13.30 - 16.30 uur.
Kom gerust langs voor meer informatie of een rondleiding.

www.weverslo.nl
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide • 0487 - 515721 • natuur@weverslo.nl
in de Peel tussen Deurne en Venray

op het gebied van rouw en omgang met
verlies.

Vertrouwde setting
Twintig jaar geleden verloor Toon zijn jongste
zoon bij een motorongeluk. Hij had de kracht
om die trieste gebeurtenis te vertalen naar
iets positiefs, toen hij startte met de begeleiding van rouwgroepen. “Toentertijd ging ik zelf
door een lang rouwproces heen. Ik ervaarde
aan den lijve hoe het was om steun te vinden
bij derden. Daarom is het zo mooi om rouwgroepen te begeleiden. Je bent een luisterend
oor waar mensen steun vinden en biedt een
groep de ruimte om elkaar aan te vullen, in
een vertrouwde setting”, vertelt Toon die met
name in Horst en Venlo veel ervaring opdeed
wat betreft hulp bij rouwverwerking. Ook Anja,
die in Venray al leiding gaf aan de nodige
gespreksgroepen, weet hoe het voelt om een
dierbare te verliezen. Toen ze 18 jaar oud was,
kwam haar toenmalige vriend te overlijden.
“Hij is verongelukt. Het is inmiddels veertig
jaar geleden, maar als jongere heb ik het toen
heel erg gemist om mijn verdriet te kunnen
delen. Dat had ook met de tijdsgeest van toen
te maken. Niemand wist hoe ermee om te
gaan. Achteraf heb ik die periode als heel eenzaam ervaren. Die gebeurtenis vormt voor mij

de motivatie en drive om deze gespreksgroepen te leiden.”

Samenwerking
In februari wordt in Venray gestart met een
nieuwe ronde ‘Omgaan met verlies’. In totaal
gaat het om zes bijeenkomsten die telkens
twee uur duren. “Het begeleiden en ondersteunen van rouwgroepen valt onder de
werkzaamheden van Synthese. Dit doen
we in meerdere gemeenten”, vertelt Anja.
“Normaal doe ik de begeleiding met een collega, maar dit keer hebben we Toon bereid
gevonden. Een échte ‘ouwe rot’ in dit vak
met heel veel praktijkervaring wat betreft het
begeleiden van rouwgroepen.” Tijdens de bijeenkomsten bieden Toon en Anja een veilige
omgeving, waar het draait om herkenning
en erkenning. “Na een aanmelding volgt een
intakegesprek. Een groep bestaat uit minimaal
zes en maximaal tien personen. Ervaringen
en verhalen worden in vertrouwen gedeeld
met lotgenoten”, legt Toon uit. Een deelnemer
krijgt een klapper met onder andere tips en
oefeningen die kunnen helpen bij rouwverwerking. “Daarnaast zorgt het boek ‘Helpen bij
verlies en verdriet’ van Manu Keirse voor veel
houvast bij verwerking. Dat is echt een aanrader wanneer het gaat om dit onderwerp”,
legt Anja uit. Het zijn handvaten die ze tijdens
‘Omgaan met verlies’ ook aanreikt aan de
deelnemers. Want praten over rouw en verlies
helpt, zo ervoeren veel mensen die een dierbare zijn verloren eerder al.

Spreek je uit
“Mensen vinden het doorgaans lastig om na
te denken over de laatste levensfase”, vertelt
Anja. “Terwijl het juist veel rust kan geven om
er wél over te spreken met je omgeving. Het
helpt bij het rustig afscheid kunnen nemen.
Ook voor de mensen om je heen. Zeg de
dingen die je graag nog had willen zeggen.”
Zelf kregen Toon en Anja die kans niet, toen
er een dierbare uit hun leven werd weggerukt. “Iedere situatie is anders. Soms werk je
lang naar een afscheid toe. Soms is het heel
plots. Rouw is voor iedereen anders, maar de
gespreksgroep biedt steun en een luisterend
oor. Voor welke manier van rouwen dan ook”,
besluit Toon. Aanmelden voor de gesprekgroep kan via synthese.nl onder het kopje
‘aanbod & inschrijving’ of door te bellen naar
0478 51 73 17. Mensen in Horst aan de Maas
kunnen terecht bij www.lotgenotenhorst.nl
Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek.
Tekst: Jelle van Hees
Beeld: Jelle van Hees & Synthese

Ritueelbegeleidster
Ingrid van der Beele
“Uw stem tijdens uitvaartdiensten”
06 23 03 54 11
www.ingridvanderbeele.nl
info@ingridvanderbeele.nl
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Hoe om te gaan met verdriet?

Monique Verhaegh en Patty Joosten maken rouwen
draaglijker door erover te praten
Sinds kort vindt er één keer in de twee maanden bij de dorpsontmoeting in Meijel een bijeenkomst plaats waar gepraat kan worden over
rouw. Rouwbegeleidster Monique Verhaegh en Patty Joosten begeleiden de groep in het rouwproces en geven de bezoekers handvaten
om het verdriet draaglijker te maken.

De energie van de goede dagen wil je graag
vasthouden.”

Grenzen aangeven
Ook kwamen de feestdagen aan de orde. De
groep gaf elkaar tips hoe om te gaan met
deze pittige dagen. “Ze kregen de opdracht
mee om van tevoren te bedenken hoe ze
invulling geven aan de feestdagen. Ben niet
te streng voor jezelf en kom voor jezelf op.
Geef je grenzen aan en heb geen verwachtingen van anderen. Spreek vooral uit wat je
wilt. Dat is vaak lastig als je zo gewend bent
rekening te houden met iedereen. Rouw is
voor iedereen anders en is uniek. De relatie
tussen de achterblijvers en de overledenen is
bijvoorbeeld bepalend voor de rouw. Iemand
die jarenlang met de overledene heeft
samengewoond en alles heeft gedeeld, is
uiteindelijk na het verlies alleen thuis en kan
bij niemand het verhaal kwijt. Bellen met
bijvoorbeeld de kinderen, is toch anders dan
praten met je partner. Zij zien het verlies als
een groot gemis.”

Hoofd vol

Tijdens een informatieavond over rouw
en verlies in juni, gegeven door Monique
Verhaegh, bleek er voldoende interesse te
zijn om een rouw- en verliescafé op te zetten.
Dorpsontmoeting Meijel besloot naar aanleiding hiervan om vanaf oktober samen met
rouwbegeleidster Monique en Patty Joosten,
die elkaar kennen uit het werkveld, te beginnen met de bijeenkomsten. Zes personen
meldden zich aan om over hun verdriet te
vertellen. Volgens Monique is het belangrijk
om over rouw te praten en zeker met gelijkgestemden. “Voor veel mensen is rouwen lastig,
in eerste instantie doordat emoties tonen
nog wordt gezien als een taboe. We zijn niet
gewend om over de dood te praten en we
hebben er weinig woorden voor. Maar het is
oké om verdriet te hebben. Door het gesprek
aan te gaan over het verdriet, verzacht de
situatie. Ik vind het mooi om dit mensen mee

te geven. De dood hoort bij het leven en het is
niet erg om daarover te rouwen.”

Taboe
Monique geeft aan dat niet alleen naasten
van de overledenen moeite hebben met het
omgaan met verdriet, maar ook de omgeving
kampt hiermee. In het verleden was rouwen
meer zichtbaar, legt ze uit. “In het verleden gaf de katholieke kerk een periode van
zes weken af om te rouwen en was er geen
openbaar leven. Ook gingen mensen zwart of
sober gekleed of droegen een rouwband. Nu
is rouw minder zichtbaar. Daarnaast weten
mensen vaak niet wat ze moeten zeggen
tegen iemand die met verdriet loopt. Ze worden meegezogen in de angst van het verhaal
en vaak willen ze de omstandigheden invullen voor anderen. Ook zijn mensen bang om
zelf te huilen om het verdriet van een ander.”

Veerkracht
Het rouwcafé is een laagdrempelige
manier om met ervaringsdeskundigen over
verschillende thema’s te praten. Tijdens de
eerste bijeenkomst vormde ‘veerkracht’
de rode draad. Er werd gepraat over goede
en slechte dagen. “Op het moment dat je
iemand verliest, ontstaat er chaos in je
voelen en denken en is focussen lastig,
omdat je uit je dagelijkse routine wordt
getrokken. Wat mensen doen is overgaan
naar een overlevingsdrang, totdat ze weer
structuur in het hoofd krijgen. We hebben
het tijdens de bijeenkomst gehad over jezelf
beschermen tegen een overspoeling van
verdriet. Het is bijvoorbeeld niet erg om naar
buiten te gaan en je gedachtes te verzetten.
Het verdriet blijft, maar je maakt de
zwaarte ervan minder, waardoor de situatie
draaglijker wordt en je andere energie krijgt.

Voor de bijeenkomsten wordt een maximum van acht personen gehanteerd, omdat
het streven is om een persoonlijke sfeer
te creëren. Tijdens de eerste avond waren
zowel mannen als vrouwen aanwezig,
waarmee Monique en Patty erg blij zijn.
“Mannen gaan weer anders om met emoties dan vrouwen. Ook hadden we iemand in
de groep waarvan de partner niet is overleden, maar wel ernstig ziek is. We noemen dit
rouw bij leven. Ze geven steeds kleine stukjes toekomst weg en kunnen moeilijk vooruit
kijken. Mensen die rouw bij leven ervaren,
zijn welkom bij de bijeenkomsten. Er zit
deels overlap tussen bijvoorbeeld rouw om
baanverlies, gezondheidsverlies en de dood.
Bij allen werkt de filter niet meer en raakt
het hoofd vol. Tijdens de bijeenkomsten
geven Patty en ik handvatten om hiermee
om te gaan. Daarnaast kunnen de bezoekers
van elkaar leren door ervaringen te delen en
erkenning te krijgen voor hun verdriet.”
De volgende bijeenkomsten staan gepland
op 4 januari, 1 maart, 26 april en 21 juni.
De bijeenkomst begint altijd met de voordracht van een gedicht. Daarna volgt een
gesprek over wat er op dat moment speelt
bij de bezoekers. Het rouw- en verliescafe
start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.
Tekst: Jeanine Hendriks

‘Rouw is de prijs die we betalen
voor liefde’
Na een ingrijpend verlies is niets meer hetzelfde;
het leven gaat door én voor jou is alles anders.
Een ingrijpend verlies zoals bij overlijden van een dierbaar persoon, of bij ernstige ziekte,
scheiding, adoptie, uithuisplaatsing, ingrijpende verandering van woonplek / werk
of het verlies van levenslust en zelfvertrouwen bij een burnout/depressie.
Verlies hoeft ‘geen plek te krijgen’ en ‘verwerk je niet’;
het raakt verweven met het levensverhaal.
Maar hoe ‘doe’ je dat?
Ik loop graag een stuk met u mee.
Spoorweg 10 5963 NJ Hegelsom
Mijn consulten kunnen (gedeeltelijk) vergoed worden door de ziektekostenverzekering
(check de polisvoorwaarden)

06 15 13 75 69 info@jacquelinehuijs.nl
www.jacquelinehuijs.nl
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Keukentafelgesprekken met diepgang bij Huis van Troost en Afscheid

Rouwbegeleidster Marjolijn Geenen start bijeen
komst voor eenzame mensen die verbinding zoeken
Bij het Huis van Troost en Afscheid in Panningen worden sinds kort bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die zich eenzaam voelen
en hun verdriet willen delen. In het uitvaartcentrum van Fien Bos ontvangt rouwbegeleidster Marjolijn Geenen uit Egchel deze mensen
om ze met elkaar te verbinden en meer zingeving te geven.

Sinds 1,5 jaar runt Marjolijn Geenen een
praktijk waarbij ze als rouwtherapeut
ondersteuning biedt aan mensen die
vastlopen in hun verliesbeleving. Vanaf haar
11e groeide ze op met het Tibetaans
boeddhisme, een levensbeschouwing
waarbij praten over de dood als normaal
wordt gezien. “In het Westen wordt de dood
als een eng onderwerp gezien en creëren
mensen angst ervoor. In het boeddhisme
betekent de dood dan ook niet het einde,
maar een transitie naar een nieuw leven.
Er wordt dus ook makkelijker over de dood
gepraat. Door middel van de lessen die ik
al die jaren heb mogen volgen, heb ik vele
inzichten gekregen en methodes geleerd om
mensen te helpen met het verwerken van
rouw. Dit is voor mij de reden geweest om

de opleiding tot rouwbegeleider te volgen
en uiteindelijk een praktijk te beginnen.”

Eenzaamheid
Uit gesprekken met cliënten kwam
volgens Marjolijn naar voren dat
voornamelijk veel weduwnaars kampen
met eenzaamheid. Ze willen niet met
hun verhaal te koop lopen, hebben het
idee dat ze hun verdriet voor zichzelf
moeten houden of weten niet hoe ze
erover kunnen praten. “Daarnaast hebben
mensen vaak een oordeel klaar over
rouwen. Je merkt dat de samenleving aan
het verharden is. Ook heb je een groep
die niet weet wat ze moeten zeggen
tegen iemand die rouwt. Er heerst echt
een taboe op het onderwerp.” Het idee

voor een Plek voor Troost werd daardoor
geboren.
Elke woensdag vormt de huiskamer van

het Huis van Troost en Afscheid het decor
van keukentafelgesprekken met diepgang,
zoals Marjolijn de bijeenkomsten omschrijft.
“We bieden de mensen een warme
binnenkomst, zodat ze zich thuis voelen
en daardoor hun verhaal durven doen.
Alles is aan tafel bespreekbaar en wat er
wordt besproken blijft tussen de muren van
het afscheidshuis. Het doel is om steun bij
elkaar te vinden en wellicht elkaar in de
toekomst buiten op te zoeken en samen
een nieuwe weg in te slaan. 10 procent van
wat er wordt besproken, gaat over rouwen,
het overige kan over alledaagse dingen
gaan. Vaak denken mensen bij het woord
rouwen aan het verlies van een dierbare,
maar het komt in zoveel facetten van ons
leven voor.”
De bijeenkomsten zijn geschikt voor
iedereen, ongeacht leeftijd of overtuiging.
Er wordt een maximum van tien personen
gehanteerd, zodat Marjolijn haar aandacht
over iedereen kan verdelen. “Eenzaamheid is
een universeel onderwerp. In de coronatijd
zijn veel mensen alleen doodgegaan,
waardoor de betrokkenen het verlies niet
goed hebben kunnen afsluiten. Rouwen
start bij het nemen van afscheid. Als je
daarmee zit, mag je tijdens de bijeenkomst
je hart luchten en over het verdriet in
gesprek gaan met lotgenoten. Je kunt ook
altijd iemand meenemen, als je liever met
iemand samen gaat.”
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend binnenlopen op woensdag 30 november en woensdag 14 december van 14.00 tot 16.00 uur.

Samen
voor een

prachtige herinnering

Lucie Geurts-Saris

Uitvaartspreker

06-41121858
Lucie@luciegeurts.nl
www.luciegeurts.nl

U kunt rechtstreeks of via uw
uitvaartondernemer contact opnemen
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CDA Horst aan de Maas

De kracht van de samenleving

Als overheid onderschatten we vaak de kracht van de samenleving.
Om een samenleving op volle kracht te laten draaien, is het zaak dat
we daar ruimte voor geven.
In Lottum zien we hier mooie voorbeelden van. Vorige week was ik
op bezoek bij de Smetenhof, die
aangepast wordt aan de eisen van
vandaag, op basis van de wensen
van het dorp. Ik trof vrijwilligers
die vol ijver aan het werk waren.
Complimenten aan de werkgroep
vanuit de dorpsraad die met dit pro-

VVD Horst aan de Maas

ject aan de slag is. Wat een vastberadenheid en doorzettingsvermogen.
Er is inmiddels een stichtingsbestuur
opgezet en er zijn activiteiten op verschillende vlakken zoals communicatie. Alle inwoners van Lottum hebben
een prachtige folder in de bus gekregen met de stand van zaken.
Een ander mooi voorbeeld is het

waarom alles zo lang duurt. Een
vraag die moeilijk te beantwoorden
is. Het ligt aan de overheid, wordt
vaker gezegd, maar de overheid, dat
zijn wij allemaal samen. Ik ben trots
op onze gemeenschap waar ik de
rol als gemeenteraadslid weer mag
vervullen.

Eric Brouwers

Dubieus handelen kan geen verrassing zijn

Afgelopen week stond in de Limburger het artikel over de verkoop van
grond aan de eigen directeur van grondexploitatiemaatschappij
Californië. De directeur heeft met zijn privébedrijf op deze grond een
zonnepark van 25 hectare gerealiseerd. De meerderheid van de
gemeenteraad stak hiervoor de kop in het zand.
Op 21 september 2021 is in onze
gemeenteraad het voorstel behandeld om een verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor de
uitbreiding van dit zonnepark. In het
voorstel stond niets vermeld van
deze ongewenste gang van zaken

PvdA Horst aan de Maas

woningbouwplan Siebersbroek,
dat recent is goedgekeurd door de
gemeenteraad. Een groep jongeren is
daar actief aan de slag met bouwen
in eigen beheer (een zogenaamd
CPO-project). Jongeren die hier vier
jaar geleden mee begonnen zijn en
inmiddels al een ander huis hebben gekocht, helpen de jongeren die
nu aansluiten. Fantastisch om dit te
zien en ook hier bewondering voor
het doorzettingsvermogen. Ik krijg
bij de initiatieven wel vaak de vraag

en het college had inmiddels al
haar medewerking verleend om het
bestemmingsplan te wijzigen om de
aanleg van een zonnepark mogelijk
te maken.
Het was de toenmalige VVD-fractie
die onderzoek deed en erachter

kwam hoe de vork daadwerkelijk in
de steel zat. Hoe dubieus bepaalde
constructies waren opgezet en de
dubbele rol die de gemeente Horst
aan de Maas als aandeelhouder van
Greenport Venlo middels haar exploitatiemaatschappij had. Deze bevindingen zijn toentertijd gedeeld met
het college en de raad. Echter, de
meerderheid van de gemeenteraad
stemde ondanks dit toch in met de
verklaring van geen bedenkingen.
Amper een jaar later wordt er nu

vol verontwaardiging door diezelfde
bestuurders en raadsleden geroepen
dat dit dubieus handelen niet kan.
Dan vraag ik mij af: wie hou je nu
voor de gek?
Inwoners en ondernemers moeten kunnen vertrouwen dat de
gemeenteraad controleert en ingrijpt
wanneer dergelijke situaties zich
voordoen en daarom blijft de VVDfractie doen wat nodig is.
Jeroen Achten

Het belang van verenigingsondersteuning

“Sportclubs moeten extra inkomsten vinden”, aldus minister Conny
Helder als reactie op de dreiging dat honderden verenigingen dreigen om
te vallen door te hoge energierekeningen en teruglopende inkomsten.
Verenigingen moeten volgens haar niet volop leunen op de overheid.
Zij heeft zeker gelijk. Het gesprek over
deze uitdaging kent echter vaak de
verkeerde focus, namelijk: het geld.
Verenigingen focussen op subsidies
en overheden op beperkte middelen.
Ook in onze gemeente beslissen we
binnenkort over een nieuw subsidiekader, waarbij het uitgangspunt minder (beschikbaar) geld is.

De keuze moet dan niet alleen zijn of
alle of sommige verenigingen minder gaan krijgen. Nee, we moeten
vooral kijken hoe we verenigingen
kunnen helpen met hun (financiële)
uitdagingen. Dit met onderscheid
tussen de incidentele en structurele
problematieken. Tegen corona en de
actuele extreme energiestijgingen

is, buiten het hebben van reserves,
geen beleid opgewassen. Hier rest
niets anders dan met elkaar zoeken
naar financiële oplossingen. Wij hebben als PvdA eerder al gepleit om
ook dwarsverbanden te leggen met
andere beleidsterreinen waar verenigingen onmiskenbaar ook hun
bijdrage aan leveren. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat inwoners
nog meer op kosten worden gejaagd
omdat zij en/of hun kinderen niet
meer op de club kunnen douchen.
Structurele daling van inkomsten uit

bijvoorbeeld sponsoring of contributie hebben echter dieperliggende
oorzaken waar verenigingen vaak
zelf moeilijk uitkomen. Laten wij als
gemeente dan ook niet alleen focussen op het verdelen van het (lagere)
budget, maar vooral ook op hoe we
het budget inzetten, zoals aan kwalitatieve ondersteuning van onze
belangrijke vrijwilligers.

Ron van den Bekerom
Burgerraadslid

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.

#kempencreëert

creatieve
ideëen

WORKING

in

Our world never stops. Join us now!
Wist je dat wij in Venlo het gehele logistieke proces van
onze merken verzorgen? Tommy en Calvin blijven groeien.
En wij groeien mee. Daarom zijn we op zoek naar jou!

check workinginfashion.nl
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TikTok zou verboden moeten
worden
TikTok is razendpopulair onder jongeren. Ook basisschoolleerlingen weten de weg naar de app van Chinese makelij eenvoudig te vinden. En dat
heeft voor- en nadelen. Maar welke van de twee weegt zwaarder? Er gaan meer en meer geluiden op om een leeftijdsgrens in te stellen, zodat
jongeren niet teveel worden beinvloed door wat ze hun voorbeelden op de app zien doen.
Eind augustus was daar ineens de ‘WAP
challenge’. Aangevoerd door de populaire
zangeres en influencer Cardi B, worden
gebruikers aangespoord om de - op z’n zachtst
gezegd - seksueel getinte dans, zelf uit te
voeren. Het resultaat: jonge kinderen die
zichzelf op beeld vastleggen terwijl ze een
soort van paringsdans ten uitvoer brengen.
Zonder dat ze daarbij zelf weten wat ze eigenlijk
uitbeelden. Het is één van de vele controverses

die TikTok oproept bij ouders. Natuurlijk, er staat
ook veel leerzame content op. Een leraar die op
zeer begrijpelijke wijze de stelling van Pythagoras
uitlegt aan de kijker. Of een viraal filmpje met de
veelzeggende titel ‘tien boeken waardoor ik nog
verliefder werd op lezen’, die bijdraagt aan de
leesgierigheid van de jonge kijker. Tegenover dit
soort positieve voorbeelden, staan echter voldoende
uitwassen. Kinderen leren er scheldwoorden en
zien beelden waarvan ouders liever hebben dat

ze achterwege blijven. In de Verenigde Staten
overleden meerdere kinderen omdat ze deelnamen
aan de zogeheten ‘black-out challenge’, waarbij
deelnemers proberen zo lang mogelijk hun adem in
te houden. Dit soort uitwassen wegen zwaarder dan
de positieve bijdrage van TikTok. Daarom zou TikTok
verboden moeten worden.
TikTok zou verboden moeten worden.
Wat vind U?

Bespreking poll week 46

Door gestegen kosten wordt onze decembermaand soberder
Nu Sinterklaas weer in het land is, komt pakjesavond steeds dichterbij. December is een gezellige, maar ook dure maand voor veel gezinnen.
Kinderen krijgen cadeautjes met pakjesavond, maar misschien liggen deze ook nog wel onder de kerstboom. Dit is niet voor iedereen mogelijk.
De toenemende inflatie zorgt ervoor dat veel consumenten deze feestdagen minder te besteden hebben.
Het grootste deel van de samenleving kreeg te
maken met gestegen prijzen van onder andere
levensonderhoud en energie. Daarnaast is er

de zekerheid dat Nederlanders vanaf 2013 meer
gaan betalen voor hun basis zorgverzekering. Dit
kan ertoe leiden dat mensen ervoor kiezen minder

geld uit te geven in december. Het is maar wat je
belangrijk vindt, geeft Emil Jacobs aan. “Eten of de
multinationals spekken. Ieder het zijne.”

Ingezonden brief

Wonen Limburg draait huurverhoging maisonettes
Prinses Marijkestraat terug
De bewoners van de maisonettes aan de Prinses Marijkestraat in Horst kregen eind september het
bericht dat hun blokken gesloopt gaan worden. Een bericht dat niet helemaal koud op hun ‘dak’ viel. Men
had er wel al een beetje rekening mee gehouden, alleen duurde het wel een aantal jaren vóór het besluit
definitief werd genomen.
De woningen waren ondertussen
wel dringend aan ingrijpend onderhoud toe. Maatregelen om onder
andere tocht en schimmel tegen te
gaan en energiebesparing te realiseren bleven uit. Toch besloot Wonen
Limburg per 1 juli de huren ook voor
deze flats te verhogen. De bewoners
hebben daar bezwaar tegen ingediend, maar de procedure werd door

Wonen Limburg niet goed afgehandeld. De bezwaarschriften werden
te laat ingediend en daarom niet in
behandeling genomen door de huurcommissie. De SP Horst aan de Maas,
die de bewoners het laatste jaar
heeft ondersteund bij hun communicatie met Wonen Limburg, vond dat
de wooncorporatie er wel heel makkelijk vanaf kwam met een boete

van 300 euro. Terwijl er door de
bewoners elke maand 11 euro meer
betaald moest worden in verband
met de huurverhoging. Totaal ongepast en we hadden er eigenlijk maar
één woord voor: schandalig.
Maar de inspanningen van de SP
en de bewoners zijn niet voor niets
geweest, want Wonen Limburg heeft
haar besluit om voor deze bewoners

de huur te verhogen teruggedraaid.
Een aantal dagen geleden kregen ze
bericht dat er is besloten met terugwerkende kracht de verhoging ongedaan te maken. Ook daarvan zeggen
we met één woord: terecht.
In de tussentijd breken er wel spannende tijden aan voor de bewoners,
want ze moeten uit gaan kijken naar
al dan niet tijdelijke woonruimte
elders in verband met de aangekondigde sloop van hun flats.
Wilma Kurvers
Kruisstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Wat anderen niet mogen zien
In openbare stukken betreffende een ondernemer uit Sevenum wordt verwezen naar een feitenrelaas. Dit
relaas is opgesteld door ontwikkelbedrijf Greenport BV. Dit stuk is door wethouder Tegels aan de fractievoorzitters van de coalitie (mede namens Roy) en raadsleden van het CDA gemaild. Bij het opvragen van
dit relaas, wordt door de ambtenaar (projectleider van Greenport voor de gemeente) afwijzend gereageerd.
De gemeente reageert als volgt:
“Omdat het om een stuk gaat
afkomstig van het ontwikkelbedrijf,
zijn daarover destijds zienswijzen
gevraagd aan het ontwikkelbedrijf.
Het ontwikkelbedrijf is er niet mee
akkoord om het stuk te verstrekken
gelet op de vertrouwelijke informatie
die het bevat.” Afgezien van het feit
dat het ontwikkelbedrijf weliswaar
zienswijzen kan indienen, is het toch
de gemeente die moet besluiten en
zich niet achter Greenport kan ver-

schuilen.
Er is natuurlijk een belangrijke reden
waarom het wel openbaar mag
zijn. En dat is het feit dat de wethouder dit stuk aan coalitiegenoten en raadsleden ter beschikbaar
heeft gesteld. De coalitie moest
het immers unaniem eens zijn dat
werd afgeweken van het bestemmingsplan, met gebruikmaking van
de kruimelgevallenregeling en snel!
Namelijk voor het nieuwe parapluplan. Dus alle neuzen moesten

dezelfde richting op worden gezet.
Een raadslid was bang dat ze een
zwarte Piet op hun bordje kregen en
een ander dat het in hun schoenen
werd geschoven. ‘Vertrouwelijke’
informatie zal toch niet partij-selectief ter beschikking worden gesteld?
Of hebben de fractievoorzitters
(Bram, Loes, Maarten, Jan) dit ook
aan hun mensen gestuurd?
Overigens verklaart de werkwijze
van selectief informatie delen wel
waarom Greenport zonder oog voor

alle problematieken heeft kunnen
groeien. De macht van het CDA binnen de coalitie werd gebruikt. Ruud
van Heugten (Greenport en ook
CDA) hield en houdt de druk erop, er
moeten (nu een jaar later) bepaalde
zaken verstopt blijven. Er is niet
voor niks een WOO-wetgeving. Dit
soort zaken moet open en eerlijk
naar buiten. Het kan niet zo zijn dat
Ontwikkelbedrijf Greenport BV (aandeelhouders gemeente Venlo, Horst
aan de Maas, Venray en Provincie
Limburg) de macht heeft om stukken
achter te houden. Het monster mag
zich niet verschuilen.
John van Dooren
Zeesweg, Sevenum

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

LeesVanHees

Column

OneLove
De voetbalbonden van
Nederland en Engeland wisten
niet hoe snel ze af moesten
zien van het voornemen om de
‘OneLove-aanvoerdersband’
te dragen tijdens het WK in
Qatar, toen de FIFA dreigde de
aanvoerders te straffen met
een gele prent. Het voelde als
het maken van een statement
tegen principes.
Wat is een principe nog waard
wanneer je bereid bent het
zomaar overboord te gooien?
Inderdaad: bar weinig. De KNVB
had er voor kunnen kiezen om
niet te buigen voor de spierballentaal van de FIFA. Ze hadden Noa
Lang op kunnen offeren door hem
aan de aftrap te zetten met de
band om zijn arm, om hem na een
minuut - met geel op zak - te wisselen voor Virgil van Dijck. Maar
nee, de belangen wogen tijdens
het eerste groepsduel blijkbaar
niet op tegen de principes. In een
reactie op het besluit van de FIFA
om de band te verbieden, liet de
KNVB weten ‘superteleurgesteld’
te zijn. Nou, dat zal ze leren, de
corrupte heren aan de top bij de
Wereldvoetbalbond. “We blijven
100 procent achter de boodschap
van OneLove staan. Het is een respectvolle en positieve boodschap:
voetbal is voor iedereen, en het
is voor inclusie en tegen discriminatie in wat voor vorm dan ook”,
liet een woordvoerder weten.
Een statement dat leuk klinkt voor
de bühne, maar waar je verder
niets voor koopt.
Er was zonder twijfel een
‘shitstorm’ losgebarsten wanneer
Harry Kane en Virgil van Dijck de
band wél hadden gedragen. Juist
dan had je de aandacht gevestigd
op het thema waarvan je zegt
het belangrijk te vinden. Nu blijft
het bij slap gezever. Loze woorden. Het is als roeptoeteren dat
Lindeboom niet te zuipen is, maar
vervolgens wel doodleuk een tien
kratten inslaan wanneer ze twee
voor de prijs van één zijn. De hoop
is inmiddels gevestigd op België.
Het land kreeg te horen dat ze hun
uitshirt, met het woordje ‘Love’ in
de kraag, moeten aanpassen, en
ze mogen hun kleurrijke opwarmshirts niet dragen. Durven de Rode
Duivels wel achter hun principes
te blijven staan? Of maken ook zij
een statement tegen principes.

Jelle
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Contact en
openingstijden

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

29 november 2022

Raadsavond

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

Raadsavond

Inspreken

nummer 077 477 9777.

Middag: 12.30-16.00 uur

Onderdeel van deze raadsavond is het

Wilt u gebruik maken van het inwonerpodium

inwonerpodium. Tijdens het inwonerpo-

of inspreken over een van de agendapunten?

dium kunnen inwoners inspreken en dat

Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering

kan ook gaan over onderwerpen die niet op

contact op met de grifﬁer (06-51 85 28 91

de agenda staan. Verder komen o.a. aan

/ grifﬁer@horstaandemaas.nl).

Op dinsdag 29 november komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond.

de orde het spreekrecht van de (burger)
raadsleden en de ingekomen brieven en

Meer informatie

raadsinformatiebrieven. Over deze zaken

Meer informatie leest u in het raad-

kunt u ook inspreken tijdens deze verga-

sportaal. De openbare vergadering is in de

dering.

raadzaal van het gemeentehuis en begint
om 20.00 uur. U kunt de vergadering ook

29 november 2022

Kijk voor een volledige agenda in het raad-

live volgen via het raadsportaal en face-

sportaal (www.horstaandemaas.nl/raad).

book (RaadHadM).

Commissie bezwaren en
klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 29 november
2022 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur

vergunning huisvesting Arbeidsmigranten

Bezwaar tegen een last onder bestuurs-

Venloseweg 110a.

Bekendmakingen

De commissie brengt advies uit over te nemen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

dwang op grond van artikel 13b Opiumwet
Mgr. Jenneskensstraat in Meerlo.
Hoorzitting om 19.00 uur

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

Bezwaar tegen de afwijzing van leerlingen-

(ingang via hoofdingang).

Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-

vervoer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd.

Hoorzitting om 19.30 uur

met de secretaris van de commissie,

Voor het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u

Bezwaar tegen de verleende exploitatie-

mevr. A.Schatorje, tel. 077 - 477 9777.

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

Grubbenvorst

Lottum

• Kapelaan Slotsstraat 88 (in-/uitrit en tijde-

• Hoofdstraat 7 (realiseren nieuwe woning)

lijke woonunit)
• Meerlosebaan 1 (realiseren pré-mantelzorgwoning)
• Beatrixstraat 13 (plaatsen dakkapel)

• Christinastraat 8 (bouwen dakkapel)

• Mercuriusweg 9 (buiten behandeling laten)

• Moleneind 8 (plaatsen zonnepanelen op

ning inrit-uitweg)
• Mgr Joostenstraat 31/Wilhelminastraat 2
(omgevingsvergunning inrit-uitweg)

Voordragen kandidaten
Wij zijn trots op kinderen en jongeren die zich inzetten voor anderen of voor de gemeente.
Zij zijn een voorbeeld voor anderen en mogen best eens in het zonnetje worden gezet.

realiseren nieuwe woning)
Meerlo

• De Soom 2a, 2b en 2c (omgevingsvergun-

Jeugdlintje

• Hoofdstraat 7 (Hogere Grenswaarde t.b.v.

Rijksmonument)
Melderslo
• Broekhuizerdijk 44 (kattenpension)
Sevenum

Horst

• Midden Peelweg 1 (realiseren zonneweide)

• Schoolstraat 1 (plaatsen zonnepanelen)

• Steeg ong. (SVN01 V 467) bouwen woning)

• Melatenweg 8 (plaatsen berging/tuinhuis)

Swolgen

• Veemarkt 1 (plaatsen handelsreclame)

• Schoolstraat 19a (last onder dwangsom)

• Bemmelstraat 2 (nieuwbouw 20 apparte-

Tienray

menten/4 studio's)
• St. Lambertusplein 16 (consolidatie/restauratie grafkelder)
• Venrayseweg ong. (ombouw schuur naar

Kent u iemand onder de 18 jaar die zich

persoon gemotiveerd voordragen voor een

vrijwillig inzet of heeft ingezet voor een

Jeugdlintje.

• Op de Kamp 2 (milieuneutraal veranderen)

medemens, een vereniging of voor de

Meer informatie? Kijk dan op onze website

Kronenberg

gemeente Horst aan de Maas zonder daar

www.horstaandemaas.nl/onderscheidingen

• Blaktdijk 34 (verbouwen bijgebouw t.b.v.

zelf belang bij te hebben, dan kunt u die

of bel 077 - 477 97 77.

• Spoorstraat e.o. (carnavalsoptocht)
• Horst aan de Maas
• Vertrokken naar onbekende bestemming:
• Tuinhaversveld 26 a Grubbenvorst

woonhuis)
• Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast
gemeente Horst aan de Maas

pré-mantelzorgwoning)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst / gemeente@horstaandemaas.nl / 077 477 9777
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Raadsthemadag over
bestuurlijke vernieuwing en
opgavegericht werken

...

adM

Gemeenteraad HadM @RaadH

door
ering wordt mevr. H. van Disveld
Bij het begin van de raadsvergad
-fractie.
CDA
de
digd als burgerraadslid voor
burgemeester Ryan Palmen beë
WW
PwE
ering:https://bit.ly/3W
Kijk live mee naar de raadsvergad

Door de coronabeperkingen is de jaarlijkse raadsthemadag de afgelopen periode een beetje naar
de achtergrond verdwenen. Maar op vrijdag 18 november stond er toch weer een themadag op
het programma van de raad. Maar liefst 35 (burger)raadsleden lieten zich die dag informeren over
bestuurlijke vernieuwing en opgavegericht werken.

Het ochtendprogramma vond plaats in de

arbeidsmigranten Joep Janssen gaf een

voormalige ruimte van de bibliotheek in de

toelichting waarna de (burger)raadsleden zich

Librije. Centrale vraag bij het eerste onderdeel

op locatie konden overtuigen van het effect

was: Hoe gaan we om met burgerinitiatieven?

van die aanpak. In Tienray werden ze ontvan-

Bureau Berenschot bestudeerde een aantal

gen door Twan Christiaens van SunPower

burgerinitiatieven uit het verleden en Steven

die vertelde over de ontwikkelingen van zijn

Blok van dit bureau besprak met de (burger)

arbeidsmigrantencampus. De aanwezige ver-

raadsleden de conclusies.

tegenwoordigers van het dorpsoverleg Tienray

In het tweede onderdeel van de raadsthemadag

gingen hierbij nader in op de gevolgen van de

ging het vooral over de impact van bestuurlijke

campus op de omgeving.

vernieuwing op de samenwerking tussen raad,
college en organisatie. De uitwerking van het

In America bezochten de (burger)raadsleden ver-

hoofdlijnenakkoord was hierbij de leidraad.

volgens het bedrijf Van Dijck Groentenproducties.
Ook hier kreeg het gezelschap de mogelijkheid

Het middagprogramma van de raadsthemadag

om rond te kijken in de huisvesting van arbeids-

stond in het teken van opgavegericht werken.

migranten en werden ze door ondernemers en

De aanpak van het thema arbeidsmigran-

buurtbewoners ook bijgepraat over de ontwikke-

ten gold hierbij als voorbeeld. Projectleider

lingen en de communicatie met omwonenden.

Veel insprekers bij
inwonerpodium
De afgelopen periode is er veel gebruik

ber spraken D. Bouten, P. Engels en mevr.

gemaakt van het inwonerpodium. Op 8

A., Hesen in over de plannen rond Mikado in

november sprak M. Peeters in over huisves-

Horst. Bovenstaande foto’s: mevr. F. Tielen

ting arbeidsmigranten, J. Pieters over subsidi-

riep de raadsleden op om een petitie m.b.t.

ering van de huurdersvereniging N.-Limburg,

het WK voetbal in Qatar te tekenen en dhr.

A. Brantsma over integriteit, mevr. F. Tielen

P. Geurts van vereniging Behoud de Parel

over het WK voetbal in Qatar, J. Tielen over

bood burgemeester Palmen een zogenaamd

bestemmingsplan De Hees 10 in Sevenum en

‘ﬁjnstofdoekje’ aan. En het Mikadoplan was

dhrn. P. Geurts en T. Hagen namens Behoud

de aanleiding voor een inspraakbijdrage van

de Parel over ﬁjnstofmetingen. Op 15 novem-

maar liefst 3 buurtbewoners.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst / gemeente@horstaandemaas.nl / 077 477 9777
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Geplukt

Jos Clevers Grubbenvorst
Als geboren bakkerszoon hadden zijn ouders eventjes de hoop dat ze
een opvolger op de wereld hadden gezet. Al gauw bleek dat deze
levensgenieter uit Grubbenvorst echter andere plannen had.
Onlangs trad hij af als adjudant van de Aldere prins bij de
Plaggenhouwers en jarenlang schalde zijn stemgeluid uit de speakers bij voetbalclub GFC’33, waar hij ook een een aantal seizoenen
als leider van het eerste elftal zijn stempel drukte. Wel bleef de
derde helft daarbij altijd belangrijker dan de eerste twee. Deze week
wordt Jos Clevers (63) uit Grubbenvorst geplukt.
Een blik in het huis van Jos
Clevers, waar hij samen met
zijn vrouw Liesbeth woont,
leert dat het stel graag herinneringen verzamelt. Op foto’s
zijn belangrijke levensgebeurtenissen gevangen in beeld.
Zo springt een beeltenis van Jos
met zijn kleinkind direct in het
oog. “Iedere woensdag mogen
we oppassen”, vertelt hij met
een twinkeling in zijn ogen.
“Liesbeth en ik hebben twee
zonen. Sjors (38) en Luuk (36).
De jongste is vader geworden,
waardoor wij ons opa en oma
mogen noemen. Dat is natuurlijk
geweldig.”

Vervroegd pensioen
Jos werd 63 jaar geleden geboren als bakkerszoon. Zijn ouders
hadden een bakkerij aan de
Lottumseweg. “Eerlijk gezegd
vond ik op jonge leeftijd andere
zaken al belangrijker dan de
bakkerij. Voetballen bijvoorbeeld. Het was al snel duidelijk dat er in mij geen opvolger
schuilde wat dat betreft”, vertelt
hij. “Mijn vrouw Liesbeth, die ik
op m’n 16e leerde kennen, heeft
vaker in de bakkerij geholpen
dan dat ik dat deed. Daar wordt
nu nog regelmatig om gelachen.” In plaats van brood en

banket, ging Jos een administratieve kant op. “Eigenlijk heb ik maar
twee werkgevers gehad. De eerste
22 jaar heb ik gewerkt bij de belastingdienst en inmiddels zit ik ruim
22 jaar bij gemeente Horst aan de
Maas. Daar bekleed ik een functie
op het sociaal domein.” Nog wel.
Op zijn salarisstrookje prijkt inmiddels de datum waarop hij uit dienst
treedt: 31 december 2023. “Dan ga
ik met vervroegd pensioen. Hoe
dat er precies uit gaat zien, weet
ik nog niet. Ik sluit ook niet uit dat
ik nog ergens anders ga werken.
Dat zien we tegen die tijd wel.
Eigenlijk verveel ik me nooit, dus
daar maak ik me geen zorgen om”,
vertelt Jos, die op het moment nog
27 uur per week werkzaam is bij de
gemeente.

Adjudant Jos
Hoewel hij altijd al verzot was op
carnaval, “Vooral Gekke Maondaag
natuurlijk”, was het seizoen van
2020 er eentje om nooit te vergeten
voor Jos. Toen beleefde hij als adjudant van Aldere prins Bert Faessen
alles vanaf de eerste rij. “Dat was
geweldig. Ik ben wel een echte
carnavalsvierder. Toen ik nog op de
basisschool zat, liepen we al steevast mee in de optocht”, werpt Jos
een blik in het verleden. “Ieder jaar
zorg ik dat ik vrij ben op de 11e van

Crist Coppens
Alleen dinsdag 29 november 2022
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Gehakt half om half

1 kilo halve prijs

077 398 37 94

Verstand van lekker eten!

www.coppens.keurslager.nl

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

de 11e. Dan installeer ik me op de
bank en kijk ik de hele dag naar de
uitzending van L1. Heerlijk vind ik
dat. Eén jaar besloot ik te gaan werken. Toen ik ‘s morgens de carnavalisten zag verzamelen, heb ik alsnog
een vrije dag opgenomen en ben ik
naar huis gegaan. Het begon simpelweg te erg te kriebelen. Op het
werk trad ik ook zo’n tien jaar op als
vorst carnaval tijdens het gemeentebal.” Waar het voor Jos vaak lang
leve de lol is, daar leefde zoon
Sjors jarenlang voor de topsport.
Als wielrenner gooide hij tijdens
zijn tienerjaren hoge ogen en leek
er een toekomst voor hem weggelegd op de fiets. “We reisden vooral
Nederland en België door voor die
hobby. De motivatie en drive die ik
bij Sjors zag was prachtig. Zelf had
ik die instelling wat minder op het
gebied van sport”, lacht Jos.

Ik draag veel
verenigingen in
Grubbenvorst een
warm hart toe
Knieprothese

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

Het heeft er alle schijn van dat het
fanatisme bij zijn zoon van moeders
kant komt. “Helaas moest Sjors op

19-jarige leeftijd stoppen vanwege
een beklemde voetzenuw. Dat was
heel spijtig. Zelf heb ik altijd gevoetbald. Hoofdzakelijk in het tweede
elftal van Grubbenvorst. Daardoor
sta ik wel op een aantal kampioensfoto’s van het eerste”, grinnikt
hij. Aan een auto-ongeluk op zijn
27e hield Jos een whiplash over.
“Soms stond mijn hoofd een week
scheef na een wedstrijdje voetballen. Als het weekend naderde
herstelde dat en stond ik toch weer
op het veld. Eerlijk gezegd vond ik
de gezelligheid belangrijker dan de
fysieke ongemakken.” Hij hield het
nog zo’n tien jaar vol, tot ook een
kapotte knie er debet aan was dat
hij stopte. “Op m’n 55e kon ik helemaal niet meer lopen en heb ik een
knieprothese gekregen. Sindsdien
gaat het gelukkig stukken beter.”
Waar hij als voetballer maar weinig
minuten in het eerste maakte, pakte
hij op andere fronten wél een voorname rol rondom het eerste elftal.
“Een aantal seizoenen ben ik leider
geweest van het eerste elftal, waar
ook zoon Luuk in speelde. Ook was
ik best wat jaren de ‘stadionspeaker’ en ging ik met jeugdleden rond
om lootjes te verkopen langs de lijn.
Sinds ik gestopt ben, heeft niemand
die rol overgenomen. Dat is ergens
best wel jammer. Ik draag veel
verenigingen in Grubbenvorst een
warm hart toe.”

Midsummer Murders
Het gezelligheidsdier rook eventjes
aan de tafeltennis- en volleybalsport nadat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing, maar dat
bleek niet mogelijk met zijn knie.
“Tegenwoordig pak ik de wielrenfiets nog regelmatig. Het is mijn
eerst wielrenfiets, inmiddels 26 jaar
oud. Drie jaar geleden heb ik voor
het eerst de ketting vervangen, dus
dan weet je het wel. Ik ben een
echte ‘mooi-weer-fietser”, lacht hij.
Niet enkel met de fiets trekt Jos er
graag op uit, dat deed hij eerder
ook jarenlang met een kleine cabriolet. “Van kinds af aan gingen we
ieder jaar al op vakantie. Daar prijs
ik mezelf erg gelukkig mee, want
dat was niet voor ieder gezin weggelegd. Later hebben mijn vrouw
en ik een cabriolet gekocht en zijn
we onder meer rond Elba, Monaco
en een deel van Engeland rondgetrokken. In Engeland deden we dat
geheel in stijl van detective-serie
Midsummer Murders, die we graag
keken.” Ook daar werden de nodige
mooie herinneringen door Jos verzameld, zoals dat in de toekomst nog
vaak zal gebeuren. Ook dan worden
ze vastgelegd op beeld en krijgen ze
zonder twijfel een prominent plekje
in huis.
Tekst: Jelle van Hees
Beeld: Jos Clevers
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Horster hockeyheren boeken twee
overwinningen in één weekend
Voor de Horster hockeymannen stonden er afgelopen weekend twee thuiswedstrijden op de planning. De wedstrijden werden beide gewonnen.
Vrijdag 18 november wonnen de mannen van Venray met 4-1 en op zondag 20 november werd Concordia met 2-1 verslagen.

Caspers Corner

Column

Ome Louis
De zegekar van ome Louis is weer
van stal gehaald. In de acht jaar
na de 3-0 overwinning in en op
Brazilië op het WK van 2014, heeft
deze wel wat deukjes opgelopen.
Ook maandag piepte en kraakte
de kar van alle kanten, maar
uiteindelijk mocht toch het
karretje van de kampioen van
Afrika aangebonden worden.
Ome Louis is terug! Maar waar
hebben we deze overwinning
eigenlijk aan te danken?
Zijn het de geniale keuzes van ome
Louis? Laten we op doel beginnen. De ‘keeperscarrousel’ van
ome Louis draaide op volle toeren. Mark Flekken, Jasper Cillessen,
Remko Pasveer, Justin Bijlow en
Andries Noppert. Dit met handschoenen bewapende vijftal dacht
zo’n drie weken geleden nog allemaal een grote kans te maken om
het WK in de basis te beginnen.
Twee van hen zagen deze droom
eerder al in rook op gaan. Onze
meest ervaren toernooi keeper
mee naar een WK? Nee, slecht
idee. De doelman van de nummer 2 van de Bundesliga? Nee, niet
goed genoeg. Wordt de keeper van
het grote Ajax dan eerste keeper?
Nee, ook niet. De keeper dan die
een Conference League finale achter de rug heeft? Nee, ook geen
goede keuze. De keeper zonder
interlands, die vorig jaar de bank
bij Go Ahead Eagles nog warmhield en pas twee keer voor meer
dan 30.000 man gespeeld heeft?
Uitstekend idee! Andries Noppert,
de toren van Joure, de eerste keeper van het Nederlands elftal. De
geboren Fries was een sta in de
weg voor de Senegalese kleerkasten, als een muur, als een kat.
Wat een perfecte keuze van ome
Louis. Of overdrijven we nu? En dan
hebben we het nog niet eens
gehad over het opstellen van Cody
‘EinTovenaar’ Gakpo. Hij knikte
zonder moeite de 0-1 tegen de
touwen. Of de perfecte wissel van
Davy Klaassen. De altijd hardwerkende beunhaas op het middenveld zette ons zowaar op 0-2.
Heeft ome Louis dit afgedwongen? Heeft hij de perfecte keuzes
gemaakt? Laten we eerlijk zijn:
het is maar goed dat de gouden
jongeheer van Louis veilig opgeslagen ligt in zijn oranje onderbroek.
Want als dit het niveau is, gaan we
zowel die gouden jongeheer als
die oranje onderbroek nog hard
nodig hebben de komende wedstrijden.

Het weekend begon op vrijdag met
een bekerwedstrijd tegen Venray.
Ondanks de stromende regen was het
publiek toch in groten getale aanwezig om Horst naar een overwinning en
overwintering te juichen. Uiteindelijk
trok Horst aan het langste eind door
een 4-1 overwinning in de NoordLimburgse bekerderby. De volgende
ronde van de beker zal plaatsvinden
op 17 maart 2023.

Op zondag stond de wedstrijd tegen
Concordia op de planning. De mannen
uit Horst waren erop gebrand om de
goede reeks van dit seizoen voort te
zetten met een overwinning. Het weer
was wederom matig, maar toch stond
er weer veel publiek langs de lijn.
Horst begon goed aan de wedstrijd
en wist door middel van Luuk uit een
rebound van een strafcorner de 1-0 te
maken. In het tweede kwart waren

er kansen voor beide teams, maar
geen van beide teams wisten hier een
doelpunt van te maken. In het derde
kwart werd er wederom gescoord,
maar deze keer voor de uitspelende
ploeg Concordia die vanuit een snelle
counter wisten te scoren: 1-1. Vanaf de
gelijkmaker waren beide teams erop
gebrand om de winnende treffer te
maken. Deze kwam uiteindelijk in de
laatste minuut, waarbij Max door mid-

del van een strafbal voor Horst wist te
scoren: 2-1. Hierdoor wist Horst nog op
het nippertje de drie punten thuis te
houden en het weekend af te sluiten
met twee overwinningen.
Zondag 27 november is het alweer
de laatste wedstrijd voor de winterstop, deze zal gespeeld worden in
Rosmalen.
Tekst: HC Horst

Hegelsom kan koploper niet dwarszitten
Het vaandelteam van VV Hegelsom speelde zondag 20 november een thuiswedstrijd tegen S.V. Laar uit Weert. Het was een spannende wedstrijd
voor de heren van de Hegelsomse ploeg aangezien de Weertenaren na zeven wedstrijden in de 3e klasse C reeds vijf punten los aan de kop van het
klassement stonden.
Het eerste half uur ging het spel gelijk
op. Hoewel beide ploegen af en toe
het doel naderden, vielen er geen
kansen. De doelman van het team uit
Hegelsom, Sjors Witt, wist een potentiële goal van korte afstand van S.V.
Laar-speler Jordi Janssen te redden.
Vijf minuten voor rust kreeg Hegelsom
een corner. VV Hegelsom speler Bart

Spreeuwenberg kopte de bal richting
het doel van de tegenpartij, maar
de bal werd uit het vijfmetergebied
gewerkt. Slechts enkele tellen later
lag de bal in het net aan de andere
kant, na een counter en afronding
door Laar-aanvaller Stijn Jacobs. Het
stond 0-1. Een domper voor Hegelsom,
zo vlak voor de pauze.

SV Oxalis speelt gelijk in eerste
zaalwedstrijd
SV Oxalis 1 uit Hegelsom speelde op zondag 18 november de eerste
zaalwedstrijd in de overgangsklasse. De tegenstander was DSV 1 uit
Diessen. Het was een spannende wedstrijd, die gelijk opging. Uiteindelijk
werden de punten gedeeld.
Oxalis opende de wedstrijd en kwam
op een 0-2 voorsprong. DSV kwam al
snel dichterbij. Oxalis bleef naar kansen zoeken. DSV deed dit ook waardoor de eerste helft gelijk op verliep.
De dames gingen de rust in met een
kleine voorsprong van 6-7. In de rust
werd er gezegd dat het spel van
Hegelsom goed was en dat ze naar
de kansen moesten blijven zoeken.
Met deze informatie gingen de meiden weer vol goede moed de tweede
helft in. Ook in de tweede helft waren
de teams erg gewaagd aan elkaar,

het ging nog steeds erg gelijk op.
Wanneer Oxalis scoorde, had DSV hier
weer een antwoord op en andersom.
Tot in de laatste minuten bleef het erg
spannend en was er nog niks zeker.
De dames bleven zoeken naar de kansen. In de laatste seconde scoorde de
tegenpartij nog een doelpunt waardoor de uiteindelijke stand 16-16 werd.
Volgende week speelt Oxalis 1 in
Deurne tegen Arcades 1.

Tekst: SV Oxalis

In de eerste fase van de tweede helft
wisten de Laar-spelers hun individuele kwaliteiten beter ten toon te
spreiden. In de 58e minuut leidde een
aanval tot een steekpass binnen de
zestien meter. Met een hard en hoog
schot van dichtbij werd keeper Sjors
Witt kansloos gelaten. De 0-2 was
gemaakt. In het restant van de wed-

strijd toonde Hegelsom desondanks
aan de punten niet zomaar aan Laar te
willen geven. Ondanks een aanwezige
inzet en kansrijke aanvallen zo nu en
dan, werd de eindstand 0-2.

Tekst: VV Hegelsom

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

beukenhaag € 0,89
2.500 wintergroene
om
leib en 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
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Spannende sets

VC Trivia wint in Sevenum
Dames 1 van VC Trivia speelde zaterdag 19 november een uitwedstrijd tegen Athos uit Sevenum. Het was
een spannende wedstrijd aangezien de dames van VC Trivia met momenten alle zeilen moesten bijzetten
om de overwinning binnen te halen. Dit lukte, echter de laatste set werd weggegeven, waardoor Trivia
enigszins teleurgesteld met 1-3 naar huis keerde.
De meiden uit Horst aan de Maas
begonnen sterk aan de eerste set.
Eugenie van Lin was erop gebrand om
zich te laten gelden tegen haar oude
vereniging. VC Trivia pakte al snel een
ruime voorsprong van vijf punten.
Deze voorsprong leidde ertoe dat de

set gewonnen werd met een stand van
17-25. In de tweede set werd VC Trivia
overrompeld door de tegenstander. Al
snel stond er een 8-2 achterstand op
het scorebord. Een time-out aan Trivia
zijde had niet het gewenste effect
waardoor er gewisseld werd. Dit was

de inleiding tot een heuse inhaalrace.
VC Trivia wist met een aantal service
series, waaronder die van Eugenie van
Lin het verschil te maken. Na de wissel pakte Athos 16 punten en Trivia 23.
De set werd met 16-25 gewonnen.
Met een 0-2 voorsprong lag de over-

winning voor het oprapen, echter
gemakkelijk verliep de derde set niet.
Alsof de beginfase van de tweede set
een voorteken was, startte VC Trivia
ook in de derde set afwachtend en liep
het team een achterstand op. Athos
bleef op voorsprong tot aan de midden fase van de set. Stap voor stap
liep VC Trivia in, waar het ernstig op
de proef gesteld werd door beslissingen van de scheidsrechter, uiteindelijk lukte het om op gelijke hoogte

te komen bij een stand van 19-19. VC
Trivia wist op het juiste moment toe
te slaan. Dat resulteerde in een setstand van 21-25. In de vierde set pakte
Athos opnieuw een ruime voorsprong.
VC Trivia was niet meer bij machte om
iets in te brengen; ‘de geest was uit de
fles’. Ook de wissels pakten niet meer
goed uit, wat leidde tot een set verlies
van 25-15.
Tekst: VC Trivia

Ruime thuisoverwinning

Meterik wint overtuigend van Merselo
Meterik speelde op zondag 20 november de thuiswedstrijd tegen promovendus Merselo. Voor beide ploegen
stond er heel wat op het spel. Na twee opeenvolgende nederlagen kon Meterik eigenlijk alleen met een overwinning de aansluiting bovenin handhaven. Koploper Merselo kon bij een overwinning periodekampioen
worden. Meterik behaalde met goed voetbal en veel inzet een 4-1 overwinning. Heijen werd mede daardoor de
eerste periodekampioen.
Meterik begon zeer sterk aan de
wedstrijd. Vol overgave en vastberadenheid in de duels hadden
de groen-witten een groot veldoverwicht wat het eerste kwartier
twee goede schietkansen, maar
geen doelpunt opleverde. In de
20e minuut had Piet Steeghs pech

dat na een goede actie de bal op
de paal belandde. Jordi van Rens
schoot de rebound via de keeper
naast. Na een half uur zetten Jordi
en Rens Aerts heel goed door en
de voorzet van Rens bereikte Dirk
van Rengs, die uit de draai de 1-0
scoorde.

Even later was het weer raak.
Dirk van Rengs kopte door op Piet
Steeghs, die de verdediging voorbij
liep en met een prachtige lob de 2-0
op het scorebord liet aantekenen.
Merselo liep de hele eerste helft
achter de feiten aan en creëerde
eigenlijk geen enkele kans.

Kekkilä-BVB is Europees marktleider in de professionele tuinbouw. We leveren producten en diensten aan
de professionele markt, consumenten en hoveniers. We zijn wereldwijd actief, in meer dan 100 landen.
Samen met onze klanten werken we aan een betere toekomst.
Als bedrijf hechten wij veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Binnen
Kekkilä-BVB werken we bewust met mentorschap. Middels deze manier van werken weten we
inhoudelijke kennis over te dragen en de waarde en cultuur binnen de organisatie door te geven.
Vanwege gezonde groei komen wij voor onze locat ie in Grubbenvorst graag in cont act met een
enthousiaste;

OPERATOR VERPAKKING

(FULLTIME)

Doel van deze verantoordelijke functie:
Het tijdig en juist verpakken van zakken potgrond, tuinaarde en overige substraten aan de hand van de
productieplanning en kwaliteitsnormen.

Taken:
•
•
•
•
•
•

Machinaal verpakken van onze producten;
Controle op volume en juiste print aan de hand van productieorder;
Correct instellen van de verpakkingsmachines en voorzien van juiste folie;
Preventief onderhoud aan de verpakkingslijnen;
Bewaken van de veiligheidsnormen aan de machine als op de werkvloer;
Juiste registratie van volume verpakte producten.

Jij als persoon:
•
•
•
•

Bent flexibel ten aanzien van werktijden (seizoen verschoven diensten);
Bent woonachtig in de regio;
Hebt affinit eit met machines binnen een product ieomgeving;
Staat open voor coaching en ontwikkeling tot zelfstandig specialist operator.

Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo hechten wij waarde
aan jouw persoonlijke ont wikkeling en hebben we als doel dat medewerkers met plezier prest eren! Een
goede sfeer en samenwerking staan bij ons hoog in het vaandel wat maakt dat we als collega’s iets voor
elkaar over hebben.
CV + motivatie per mail t.a.v. Hugo Buitelaar; werving@ontwikkelwijzer.nl
Of neem contact op via nummer: 0614797000
Meer informatie over onze organisatie tref je op; www.kekkila-bvb.com
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Het begin van de tweede helft
was wederom voor Meterik.
Bart Houben was voorin zeer
alert op een afgeslagen voorzet.
Hij bereikte uit een bijna onmogelijke hoek toch Rens Aerts, die knap
met het hoofd de 3-0 liet aantekenen. Hierna schroefde Merselo
het tempo wat op. Meterik zakte
wat terug en gaf Merselo daardoor
ruimte voor aanvallende activiteiten. Na makkelijk balverlies op het
middenveld kreeg Merselo eigenlijk de enige echte kans van de

wedstrijd. Jordi Wismans schoot
koel de 3-1 binnen. Meterik raakte
niet van slag en verdedigde als collectief met verve de voorsprong.
Enkele uitvallen werden niet benut,
maar na goed doorzetten van een
aantal spelers belandde de bal voor
de voeten van invaller Rick Hesen
die keihard de 4-1 scoorde.

Tekst: RKSV Meterik

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

Operator (fulltime)

Regio Venray | Vac. Nr. P058056

Wil je werken in een gedreven organisatie met een passie
voor dieren? Je bent onderdeel van een klein team en
draagt verantwoordelijkheid voor het productieproces
van mengvoeders. Iets voor jou?

Medewerker akkerbouw (fulltime)

Regio Venray | Vac. Nr. P058107
Ploegen, poten en rooien; zomaar een aantal werkzaamheden
in deze job. Een afwisselende, structurele baan in een team
van 3 collega’s. Reageer snel!

Medewerker siergrassenkwekerij (fulltime)
Regio Panningen | Vac. Nr. P057825

Ben je breed en flexibel inzetbaar en hou je van een
uitdaging? In deze functie ga je aan de slag met
groene, rode, gele, blauwe en zelfs zwarte siergrassen. Nieuwsgierig?

Interesse? Contact recruiter Lian via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70
AB Werkt Horst | ab-werkt.nl
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Wittenhorst pakt eerste periodetitel
De heren van Wittenhorst 1 speelden zondag 20 november een wedstrijd tegen EHC uit Hoensbroek. Het was
een spannende wedstrijd voor de spelers uit Horst aan de Maas aangezien de voetballers met het periodekampioenschap naar huis kon gaan. Het werd 0-3 in Hoensbroek.
De spelers van Wittenhorst kwamen
moeilijk op gang in het begin van de
wedstrijd. Desondanks werd de eerste aanval van Wittenhorst succesvol
afgerond. Giel Beurskens gaf Jeroen
Verkennis een assist waardoor hij het
verschil kon maken. Het stond 0-1. De
tegenpartij knokte terug waardoor
doelman Ravi Arts handelend moest
optreden om de gelijkmaker te voorkomen. In de 32e minuut raakte Joost
van Rensch geblesseerd waardoor de
speler van de ploeg van Sjoerd van
der Coelen het veld moest verla-

ten. Willem Heijnen mocht daardoor
zijn positie in het veld nemen. Iets
voor de rust probeerde Heijnen met
verschillende pogingen de bal in het
doel te werpen, maar zonder succes.
Na de pauze wist Wittenhorst direct
toe te slaan. Nu was het de beurt
aan Giel Beurskens die met een
snelle actie de doelman kansloos
liet, waardoor de stand op 2-0 voor
Wittenhorst kwam. In de tweede
helft liepen de blessurebehandelingen op waardoor de wedstrijd
regelmatig werd afgebroken. Giel

Beurskens had geen last van blessures en wist opnieuw de bal in de
goal van de tegenpartij de schieten.
Het stond 3-0 en dat bleef het, waardoor het feest kon beginnen bij de
club uit Horst. Het periodekampioenschap werd gevierd en de vechtlust
van Kevin van Asten, die na twee jaar
afwezigheid weer deel kon nemen op
het veld, werd bekroond.

Hovoc heren 1 speelde zaterdag 19 november een volleybalwedstrijd tegen VC Landgraaf. De Zuid-Limburgse
ploeg stond na zeven gespeelde wedstrijden met maar liefst één punt verschil voor op het team uit Horst
waardoor de heren van Hovoc erop gebrand waren om te winnen.
Dit resulteerde in een setwinst van
25-23 voor Hovoc.

Winst
De derde set leek qua spelbeeld erg
op de tweede set. Hovoc behaalde
een voorsprong van 17-11 punten,
waarna de spelers van Landgraaf de
stand wisten om te zetten in 23-22.
Uiteindelijk wist Hovoc orde op zaken
te stellen en liet de Horster equipe
zien dat het alsnog de set binnen kon
slepen: 25-22. In de vierde set was de
motor van de heren uit Horst warmgedraaid. Diagonaal Stef Wismans
scoorde de ene na de andere bal en
ook kwam Landgraaf niet voorbij de
blokkering van Job Willems en Niels

Sporting S.T. pakt de eerste
periode
Sporting S.T. heeft zondag 20 november de eerste periode binnengehaald. Op eigen veld werd laagvlieger RKDSO met 6-0 van de mat
geveegd. Door het verlies van koploper Toxandria thuis tegen Resia
(2-3), is Sporting S.T. de nieuwe lijstaanvoerder en tevens winnaar
van de eerste periode.

Tekst: Piet Nabben, RKSV Wittenhorst

Hovoc heren 1 wint van VC Landgraaf en
eindigt boven degradatiestreep
In de eerste set moesten de mannen van Hovoc nog op gang komen.
Het spelbeeld ging redelijk gelijk
op, maar het team van Hovoc zette
geen gas bij, wat ervoor zorgde dat
Landgraaf aan het langste eind trok.
De set werd door Hovoc heren 1 met
22-25 verloren. In de tweede set
kwam Hovoc vier punten los van de
tegenstander door een sterke servicereeks van Niels Keijsers. Hovoc
speelde nog steeds niet op haar best
waardoor Landgraaf weer de mogelijkheid kreeg om de stand gelijk
te trekken. De mannen uit Horst
waren het aanvallen nog niet verleerd. Hier en daar werden de ballen succesvol in het veld geslagen.

Keijsers. Een voorsprong van 20-12
werd vastgehouden, wat resulteerde
in een 25-20 setwinst.
In een belangrijke wedstrijd wist
Hovoc Heren met 3-1 te winnen.
Deze vier punten brengt Hovoc over
Landgraaf heen, waardoor de heren
nu op een achtste plek staan in de
2e divisie. De overwinning die nodig
was om boven Landgraaf te komen
in de competitie is behaald waardoor
Hovoc eindigt boven de gevreesde
degradatiestreep. De volgende wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag
26 november tegen de nummer elf uit
de ranglijst, Nuvoc in Veldhoven.

De zwarthemden uit Swolgen en
Tienray vlogen uit de startblokken.
Binnen vier minuten was het al raak,
Jur Janssen kon vrij binnenkoppen
na een afgemeten voorzet van de
rechterkant. Een kleine drie minuten later was het alweer raak. Een
afgeslagen corner kon worden binnen gewerkt door Sven Kerstjens:
2-0. In een verder rommelige eerst
helft, kon Sporting nog een keer
juichen. In de 28e minuut was het
aanvaller Bas van Helden die van
buiten de 16 de keeper van Lomm
verschalkte: 3-0. RKDSO kreeg nog
wel enkele mogelijkheden voor
een aansluitingstreffer, deze werd
echter niet gemaakt. In de tweede
helft veranderde het spelbeeld niet.
Het was veelal de thuisploeg aan
de bal, en de grootste kansen voor
Sporting S.T. In de 55e minuut werd
een aanval over links beheerst binnen geschoten door Jannes Engels.
Kort na de 4-0 moest de thuis-

DONKERE DAGEN...ADVENT

06 10 06 84 89
06 53 41 88 50

ploeg echter door met tien man.
Jur Janssen kreeg zijn tweede gele
kaart. Hierdoor probeerde RKDSO
wat meer te drukken, wat echter
resulteerde in meer ruimte achter
hun verdediging. Het was dan ook
Bas van Helden die hier snel van
wist te profiteren. In de 72e minuut
zette hij feilloos de 5-0 op het scorebord. Het slotakkoord was aan Marco
Cornelissen. Waar hij een paar minuten eerder de bal niet kreeg van
medespits Jannes, was het nu wel
raak nadat ze met twee man op de
doelman van Lomm afgingen: 6-0.
Na de wedstrijd was het afwachten
wat de heren uit Toxandria hadden
gemaakt. Het goede nieuws van hun
verliespartij betekende de eerste
periode voor Sporting S.T. Volgende
week staat een uitwedstrijd tegen
SVOC’01 uit Oirlo en Castenray op het
programma.
Tekst: Sporting S.T.

Tekst: Hovoc

ber maken. Het beklemt ons.
Het benadrukt de eenzaamheid. Je wordt er depressief
van. De winter is coming…

Horst. November. De zomer
voorbij. De winter komt. De
avonden zijn kort. Het licht
in de avond maakt plaats
voor het donker. Ik hoor het
moeder zeggen: ‘Het wordt
zo vroeg donker.’ Ze vindt
het niet fijn. Het donker overheerst soms. Misschien let u
of jij er ook wel op.
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Een aantal weken geleden
hadden we heel veel zonuren. De dag duurde voor je
gevoel langer. De avonden
kon je buiten zitten. En nu…
November. Nog even en dan,
de ‘kortste’ dag 21 december. Ja, dat is al aardig in de
buurt van Kerst. Donkere dagen voor Kerst. Misschien zit
u vaak te schemeren of schakelt u vroeg het licht aan. Misschien vindt u dat gezellig.
Veel mensen houden niet van
de donkere dagen. In september hoorde ik: ‘Niets aan,
het maakt me weemoedig.’
Ja, het donker kan ons som-

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

En toch. Misschien kan ik het
vandaag wat lichter maken. In
de komende periode hebben
we ADVENT. Laatste zondag
van november begint het.
Tijd van blijde verwachting.
Ja, dat zijn jullie toch wel met
mij eens? ADVENT, de tijd
van uitzien. Hoe donker het
ook is in je leven. Hoeveel
verdriet, moeite, zorgen, pijn
er ook bij ons kan zijn… Het
Licht schijnt in de duisternis.
Ik schrijf HET LICHT, met
hoofdletters. Het gaat om
de Heere Jezus. Advent, we
zien – soms door onze tranen
heen – uit naar Zijn geboorte.
U en jij ook? Hij is de Raadsman, Verlosser, Redder, Sterke Rots, Vredevorst...
Misschien bent u en ben jij
in deze donkere dagen wel

op zoek naar Hem. Ik lees in
mijn Bijbel dat Hij Zich wil laten vinden. Zonder Hem zijn
de dagen, weken en jaren
vaak erg donker. Misschien
verdrijft u straks in december
de duisternis voor even met
tijdelijke lichtpuntjes, kerstmarkten, kaarsjes en veel gezelligheid.
Als ik de Bijbel opendoe lees
ik van Hem, Die naar deze
wereld kwam als Het Licht van
de wereld.
Ik wens u en jou een blij vooruitzicht van ADVENT naar
KERST en dat HET LICHT
schijnt in uw en jouw leven.

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL
Hartelijk welkom in onze eredienst,
elke zondag om 10:00 uur.
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Kerstmagie met harmonie St. Joseph
en Miriam en Carla Wijnen

Klankbelevingsconcert
op Kaldenbroeck

Harmonie St. Joseph en theatermakers Miriam en Carla Wijnen uit Grubbenvorst slaan de handen ineen voor
een kerst-familievoorstelling op 9, 10 en 11 december. Een nieuwe mix van harmoniemuziek en theater,
Muppets, acterende kinderen én humor zorgt voor een vrolijke kerstsfeer.

Pia Brand verzorgt zaterdag 26 november voor de tweede keer een
klankbelevingsconcert op Kaldenbroeck in Lottum. Haar eerste
concert op deze locatie raakte elke deelnemer boven verwachting.

Miriam en Carla Wijnen lieten zich
inspireren door de bekende Christmas
Carol van Dickens. Het verhaal van
de bittere Ebeneezer Scrooge die ’s
nachts drie geesten op bezoek krijgt,
hebben ze getransformeerd naar de
huidige tijd. De voorstelling wordt
gespeeld en gezongen met behulp
van Muppets en samen met acterende
kinderen. De harmonie musiceert en

daarnaast acteert het orkest ook mee.
De voorstelling draait om het plezier
van samen aan theater werken. De
muziek is geschreven door verschillende (jonge) arrangeurs, de harmonie doet mee aan de puppetry, er
is een samenwerkingsverband met
de basisscholen van Grubbenvorst
en de repetities vinden plaats op
OBS de Samensprong met de kinde-

ren. De zussen Wijnen willen met de
voorstelling het plezier van theater
dichterbij brengen en meer orkesten
inspireren om de samenwerking te
zoeken met andere disciplines zoals
theater. De uitvoeringen zijn op 9, 10
en 11 december in MFC ’t Haeren in
Grubbenvorst. Kijk voor meer informatie en tickets op www.wijnenspeelt.nl

De Locht presenteert ‘Cowboys
van de Peel’
In Openluchtmuseum De Locht is vanaf zaterdag 26 november de tentoonstelling ‘Cowboys van de Peel’ te
zien. De expositie toont hoe de Peel er in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw uitzag en hoe het
gebied destijds werd gebruikt.
Ergens in de Franse Tijd (1794 – 1814)
trokken een paar eenvoudige boeren
uit Venray met hun slachtrijpe schapen
naar Parijs om ze daar te verkopen.
Uit dit avontuur van enkelen ontstond
in de negentiende eeuw de Groote
Schaapscompagnie. Deze handelsorganisatie omspande spoedig een groot

stuk van Europa, drong door tot in
Rusland en zond zelfs kooplieden uit
naar de pampa’s van Argentinië. De
Schaapscompagnie was tot het begin
van de twintigste eeuw actief in onze
contreien. Ze is een uitzonderlijk voorbeeld van de ondernemingszin van de
Noord-Limburgers.

De expositie, die is te bezichtigen tot
en met 1 november 2023, vertelt het
verhaal van deze boeren uit Venray
en de regio. Daarnaast is er aandacht
voor de herder die in het najaar van
1993 opnieuw met een kudde schapen
naar Parijs liep.

Klank doet iets met je: je wordt
er stil van, emotioneel, vrolijk,
hyper of ontspannen. Pia Brand
neemt de aanwezigen mee op een
innerlijke klankbelevingsreis met
akoestische klanken van onder

meer Tibetaanse klankschalen,
een kristallen schaal, een Chinese
gong, drum en haar zang. Het concert vindt plaats op Kaldenbroeck,
Kaldenbroek 1c in Lottum en duurt
van 19.30 tot 20.45 uur.

Succesvolle paardenmarkt
in Lottum
De jaarlijkse paardenmarkt vond op maandag 14 november plaats
in Lottum. De paardenmarkt heeft een aantal jaren op zich moeten
laten wachten vanwege de maatregelen van het coronavirus,
maar bleek een succes als vanouds.
De Stichting Paardenmarkt Lottum
en Pony- en Ruiterclub Lottum hebben de organisatie samen op zich
genomen. Dit jaar vond het evenement plaats op een nieuwe locatie
bij manege Hoogveld in Lottum.
Door de nieuwe wet- en regelgeving is er besloten om naar deze
locatie te verhuizen.
Hierdoor was het mogelijk om kort

bij de manege te parkeren. Ruim
driehonderd paarden stonden op
het grasveld achter de manege.
Rondom de manege was de braderie en bruiste het van gezelligheid
in de manege. Voor de jongeren
stond er een carrousel en springkussen klaar. De organisatie kijkt
tevreden terug op deze editie van
de paardenmarkt in Lottum.

De laatste innovaties in je keuken

Ook binnen jouw budget de
nieuwste designkeuken

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
februari 2023 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

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

2411 \ cultuur

21

Wikiwillekes winnen derde editie WIEWET’T
dorpsquiz Swolgen

OP festival in cultureel
centrum ‘t Gasthoès

Swolgen krijgt terug op een geslaagde derde editie van de WIEWET’T dorpsquiz. De deelnemende teams
verzamelden zich zaterdag 19 november bij Café Maos, waar teruggeblikt werd op de eerste spelronde van
zaterdag 5 november.

De achtste editie van het OP festival vindt op zondag 27 november
plaats in het ‘t Gasthoês in Horst. Dit is de eerste editie waarbij het
festival van buiten op het Wilhelminaplein verplaatst naar binnen.
Op diverse locaties binnen in ‘t Gasthoes worden er uiteenlopende
optredens verzorgd.

Beelden van Meneer en Mevrouw de
Bok en de eerder gehouden likeurproeverij kwamen voorbij net als de
filmpjes met huwelijksaanzoeken
die de teams in de eerste quizronde
in elkaar geknutseld hadden. Verder

stond de avond in het teken van het te
spelen eindspel waarbij de organisatie
dit jaar voor de Swolgense editie van
De Slimste Mens gekozen had. Na een
spannende eindstrijd waren het de
Wikiwillekes die de WIEWET’T trofee

overhandigd kregen waarna onder het
genot van menig drankje, omlijst door
muziek, de feestavond tot in de kleine
uurtjes voortgezet werd.

Voorzitter carnavalsvereniging De Blauwpoët
uitgeroepen tot jubileumprins
Marc Kleeven is op zaterdag 18 november uitgeroepen tot 6x11 Jubileumprins Marc d’n Derde van carnavalsvereniging De Blauwpoët uit Broekhuizenvorst. Tijdens zijn regeerperiode wordt prins Marc bijgestaan door
zijn adjudanten Rob en Erik.
Prins Marc is 43 jaar, getrouwd met
prinses Diana en vader van drie kinderen. Marc is in het dagelijks leven
werkzaam als uitvoerder bij Peters
bouw & onderhoud en geeft leiding
in de uitvoering aan bouwprojecten. Naast het zijn van voorzitter van
carnavalsvereniging De Blauwpoët,

heeft Marc als hobby’s voetbal, wielrennen, vakanties, wandelen, lekker
uiteten en met vrienden een lekker biertje drinken in het café. Het
motto waarmee prins Marc d’n derde
vooropgaat in het Vôrster feestgedruis luidt als volgt: “Vur meej efkes
genne bouw of voetbalveld, Ma 3

daag duchtig knalle ien het Vôrster
carnavalsgeweld”. Prins Marc, prinses Diana en adjudanten Rob en Marc
houden op zondag 12 februari een
receptie vanaf 14.11 uur in de Brede
Maatschappelijke Voorzienig de
Schakel in Broekhuizenvorst.

Tiende editie Mieëlderse Popkwis
In samenwerking met gastheer De Muziekfabriek is een groep van zes vrijwilligers in Meerlo al een decennium verantwoordelijk voor wat zij zelf de leukste popkwis van Limburg noemen. Zaterdag 26 november mag
de Mieëlderse Popkwis tien kaarsjes uitblazen.
Met een recordaantal deelnemende
teams, een speciale kwisronde die
wordt gepresenteerd door een bekende
Nederlander en een liveband als afsluiter, zijn alle ingrediënten aanwezig
om het jubileum van de Mieëlderse
Popkwis uitgebreid te vieren. De orga-

Luistercursus
klassieke
muziek

nisatie is daarnaast blij dat ze met de
popkwis positief kan bijdragen aan de
leefbaarheid in Meerlo. De opbrengsten van de avond komen namelijk ten
goede aan gastheer De Muziekfabriek.
De Mieëlderse Popkwis begint om 19.00
uur en vindt plaats in De Speulplats,

Mgr. Jenneskensstraat 7 in Meerlo.
Deelnemen aan de kwis is niet meer
mogelijk, maar de zaal is geopend en
toegankelijk voor bezoekers die een
leuke avond willen hebben. Vanaf
omstreeks 22.30 uur is er een optreden
van de liveband WoodWorks.

Naast liveoptredens in de
grote zaal van onder andere
Slagwerkgroep Koninklijke
Harmonie van Horst, Dansgarde
Sevenum, Balletschool Horst en
The Anaesthetics worden er korte
films vertoont van Ruud en Laurens
Lenssen. Speciaal voor de gelegenheid openen huisgenoten zoals
onder andere de Muzikantine en
de Bibliotheek hun deuren, is er
een informatiemarkt en verzorgt
Kunstbende Limburg live-optredens in de Herberg. Tijdens het OP

Kinderworkshop in museum
De Kantfabriek in Horst
Museum De Kantfabriek organiseert op woensdag 30 november
een kinderworkshop in het museum in Horst. Tijdens deze workshop kunnen kinderen van 6 tot 13 jaar een schilderij maken van
stof, garen en verschillende versieringen. De workshop wordt
verzorgd door docenten handvaardigheid.
De knutselmiddag begint op
woensdag 30 november om 14.30
uur en loopt ten einde om 16.30
uur. De kinderen bedenken deze
middag een afbeelding, tekenen
die op stof, knippen de afbeelding
uit en naaien deze vast op een
groter lapje. Als ze daarmee klaar
zijn, wordt het schilderijtje versierd met borduursteken, knoopjes
en kralen. Ouders en/of begelei-

ders van de deelnemende kinderen kunnen niet aanwezig zijn in
het cursuslokaal tijdens de workshop. De kinderen kunnen vóór
14.30 uur gebracht worden en om
16.30 uur weer opgehaald worden
in de kantine van het museum.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website
van de Museum De Kantfabriek.

Hogenbos 14 Meerlo

Luc Jakobs geeft vanaf januari
2023 op tien avonden een
luistercursus klassieke muziek
in ‘t Gasthoês in Horst. Jakobs
neemt de deelnemers mee op een
verrassende en boeiende muzikale ontdekkingsreis in beeld en
geluid vanaf de renaissance.
Heb je altijd al meer willen weten
over klassieke muziek? En wil je
meer weten over de muziek uit
bepaalde periodes, over componisten en over vormen waarin zij
hun muziek goten? Deze recreatieve maar leerzame cursus is voor
iedereen toegankelijk. Je hebt er
geen kennis van klassieke muziek
voor nodig, enkel interesse. De tien
lessen van de luistercursus zijn
steeds op woensdagavonden van
19.30 tot 21.30 uur. De eerste van
de tien bijeenkomsten vindt plaats
op 11 januari 2023. Meer informatie
over aanmelden, data en kosten
van deze luistercursus is te vinden
via www.filmtheater.nu en
www.gasthoes.nl

Festival wordt ook de Cultuurprijs
uitgereikt. De Cultuurprijs is geen
wedstrijd, maar schijnt een lampje
op bijzondere culturele prestaties.
Vorig jaar werd de cultuurprijs toebedeeld aan documentairemaker
Ruud Lenssen. Wie de prijs dit jaar
mee naar huis neemt, is nog de
vraag. Het OP festival begint om
13.30 uur en loopt ten einde om
18.30 uur. Het festival is entreevrij.
Meer informatie en het volledige
programma kun je vinden op
www.op-festival.nl

• INSPIRERENDE NATUURLIJKE
WERKOMGEVING
• IN HET BUITENGEBIED
• GOED GEOUTILLEERD
• MAATVOERING VARIEERT
VAN CA. 126 M² TOT 2.500 M²

ONDERNEMEN OP EEN BIJZONDERE LOCATIE?

Huurcondities op aanvraag
R
OO
V
FO
AN
SC ER IN
ME

Interesse?
(0478) 56 88 46
info@peelrand.com

Interesse?
(077) 398 90 90
info@intermakelaars.com
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Sinterklaas
voorstelling
kinderpopster
Dirk Scheele

Intocht van Sinterklaas in Horst
Sinterklaas brengt samen met zijn pieten op zaterdag 26 november weer een bezoek aan Horst. Op deze heugelijke dag helpen
de vrijwillgers van Jong Nederland Horst de Sint en zijn pieten bij hun tourrit door Horst centrum en het grote
Sinterklaasfeest in de Mèrthal.

Kinderpopster Dirk Scheele speelt woensdag 30
november zijn Sinterklaasvoorstelling
Pepernotenpret (2+) in Kukeleku in Horst. Scheele
speelt en zingt samen met echte zangpieten veel
nieuwe en bekende sinterklaasliedjes.
Pepernotenpret is een voorstelling waarin Dirk Scheele
het sinterklaasfeest viert samen met alle hulppieten
en hulpsinten in de zaal. Scheele zingt daarbij veel
bekende en nieuwe sinterklaasliedjes.
Onder begeleiding van de zangpieten wordt geswingd
op ‘Zie ginds komt de stoomboot’, gewiegd bij ‘Zie de
maan schijnt door de bomen’ en in het Spaans geteld
bij ‘Pepernotenpret’. Scheele zet natuurlijk zijn schoen
en samen met de kinderen zingt hij uit volle borst
‘Sinterklaas Kapoentje’.
Dirk Scheele is al meer dan 25 jaar een gevestigde
speler in de kindermuziek. Hij schrijft en speelt zijn
eigen kinderliedjes. Hij begon zijn muzikale carrière als
muziektherapeut voor kinderen met een beperking.
De liedjes sloegen aan, ook buiten zijn werk. Scheele is
immens populair onder de jonge doelgroep van 2-7 jaar.
Kinderen kennen hem van het theater, Nickelodeon en
YouTube. Zijn complete oeuvre is onlangs bekroond met
de allereerste Buma Kindermuziekprijs.
Pepernotenpret vindt plaats in theater Kukeleku in
Horst. Er zijn voorstellingen om 14.00 en 16.00 uur.
Bestel tickets via www.kukeleku.com

Traditiegetrouw zal Sinterklaas een tourrit
door het centrum van Horst gaan maken.
Om 15.00 uur begroet hij bij de blokhut
van Jong Nederland Horst alle aanwezige
mensen. Vervolgens vertrekt Sinterklaas
in een voertuig en mag iedereen zich bij
de stoet aansluiten. Onderweg houdt de
stoet stop bij het Sint Lambertusplein
waar burgemeester Palmen Sinterklaas
zal ontvangen en een officieel woordje

namens alle inwoners uit Horst aan de
Maas spreekt.
Een leuk nieuwtje is dat er ook één duidelijk herkenbare piet rond zal lopen die alleen
glutenvrije pepernoten uitdeelt. De kinderen met een glutenallergie kunnen ook
lekker smullen. Deze piet wordt verwacht
aan te sluiten bij de stoet ongeveer vanaf
de officiële ontvangst van de stoet op het
Lambertusplein.

Sinterklaasfeest in de Mèrthal
Uiteindelijk zal Sinterklaas, rond de klok van
16.00 uur, in de Mèrthal aankomen waar
het grote sinterklaasfeest los zal barsten.
Zowel de kinderen als hun ouders kunnen dan genieten van een programma met
veel muziek, gezelligheid, voordrachtjes,
kijkplezier, verrassingen en pepernoten.

vacatures
Wie is Sormac?
Sormac ontwikkelt al ruim 100 jaar machines voor de
versverwerking van groenten en fruit. Koop je in de
supermarkt een zakje sla dan is de kans groot dat deze sla
in een van onze machines gesneden, gewassen of
gedroogd is.

Onze machines zorgen over de hele wereld ervoor dat het
mensen gemakkelijker wordt gemaakt verse groenten te
eten. Wil jij samen met zo’n honderd super gemotiveerde
collega’s hieraan meewerken? Door onze snelle groei
zoeken wij voor een aantal interessante functies kandidaten
die ons team komen versterken.

Dit zijn onze vacatures:
Constructiebankwerker/Lasser
■

Je vervaardigt klant specifieke lasconstructies (TIG),
uitsluitend in RVS.

Project Engineer
■

Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen &
ontwikkelen van machines en deelsystemen.

Software / PLC Engineer
■

Je ontwikkelt de software voor standalone machines en
complete verwerkingslijnen.

Sales Engineer

Werkvoorbereider

■ Je vertaalt aanvraag van de klant naar oplossing, door
uitwerken van opstellingstekeningen en calculaties.

■

Monteur Assemblage

Junior R&D Engineer

■

Je bouwt vanaf tekening machines en complete
verwerkingslijnen.

Magazijnmedewerker
■

Je bent verantwoordelijk voor de correcte uitgifte van
alle binnenkomende en uitgaande goederen.

■

Je zorgt voor de voorbereiding van het werk voor de
productie van machines, halffabricaten en onderdelen.

Je maakt deel uit van een multidisciplinair R&D-team
en ontwikkelt en ontwerpt machines.

Verkoper Binnendienst - Parts & Service
■

Je adviseert klanten m.b.t. spare parts en
servicebezoeken en biedt deze proactief aan.

Medewerker Verpakken
■

Je verricht algemene werkzaamheden ten behoeve van
het verpakken, laden en lossen.

Bekijk alle vacatures op: www.werkenbijsormac.nl
Of stuur je cv naar: s.merkx@sormac.nl. Voor informatie kun je terecht bij Sharon Merkx (HR-manager) tel. 077 – 351 8444.
Kandidaten die worden aangedragen buiten onze eigen kanalen, worden niet meegenomen in de selectieprocedure.
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Medische zorg

Tijden Heilige Missen

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 27 november

Apotheek Maasdorpen

11.00

Broekhuizenvorst
Zaterdag 26 november

19.15

Horst

Zondag 27 november
- Poolse mis
Maandag 28 november
Dinsdag 29 november
Woensdag 30 november
Donderdag 1 december
Vrijdag 2 december

11.00
17.30
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

Lottum

Zondag 27 november

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

09.30

Meerlo

Zondag 27 november
Donderdag 1 december
- biddende moeders

11.00
09.00
09.30

Melderslo

Zaterdag 26 november

Gebiedsteams

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

17.30

Sevenum

Gemeente Horst aan de Maas

Zaterdag 26 november
Zondag 27 november
+ uitstelling
Maandag 28 november
Dinsdag 29 november
Donderdag 1 december
Vrijdag 2 december

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

18.00
09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

Dinsdag 29 november

Zaterdag 26 november
Woensdag 30 november

Spoedgevallendienst

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

18.00
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst

Groengroep Sevenum plant Zaerums
Striepke bij burgemeester
Een eerder gemaakte afspraak is afgelopen weekend afgewerkt. Groengroep Sevenum plantte midden in
Horst een Zaerumse appelboom bij burgemeester Ryan Palmen. “Vol enthousiasme ontvangen en met zorg
geplant zal deze Zaerumse appelboom pronken op deze mooie plek. Hij staat symbool voor biodiversiteit in
Horst aan de Maas”, aldus de groengroep.

Tandarts

19.00

Tienray

Zondag

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

10.00

Brocacef Ziekenhuisfarmacie is al meer dan 40 jaar de (ziekenhuis)apotheek voor o.a. zorginstellingen, apotheken, zelfstandige behandelcentra etc. Daarnaast maken wij al meer dan 40 jaar
medicijnen die zijn afgestemd op de speciﬁeke behoeften van cliënten. Van receptverwerking,
medicatiecontrole en aﬂevering van medicijnen, tot het bereiden en doorleveren van speciﬁeke
apotheekbereidingen. Wij staan garant voor een optimale dienstverlening voor nu en in de
toekomst. Samen maken we slimme, persoonlijke en toegankelijke zorg.

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Kom bij ons werken als

Schoonmaker Bereiden m/v

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

06 55 40 80 23

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Voor onze afdeling bereiden zijn we op zoek naar
een collega die onze werkomgeving schoonhoud
volgens strikte kwaliteitsnormeringen (GMP).
Die kwaliteit is erg belangrijk omdat wij medicijnen
produceren in een schone (steriele) omgeving.
Vind je het leuk om deel uit te maken van een
enthousiast team, dan nodigen wij je van harte uit
om te solliciteren. Je werkdagen zijn van maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot 13.00 uur.
Wat kun je verwachten?
Je werkt op een specialistische afdeling bereiden
waar de kwaliteitsnormen hoog in het vaandel
staan. Na een gedegen inwerktraject ben jij de
persoon binnen het team die het mogelijk maakt
dat er goed en schoon gewerkt wordt, zodat de
juiste en vereiste kwaliteit geboden kan worden
aan onze cliënten.

Wat verwachten wij van jou?
· Je bent opmerkzaam en nauwkeurig
· Je kunt zelfstandig werken en bent in staat
om je werkzaamheden goed te organiseren
· Ervaring in de schoonmaak is zeker een pré
· Je bent een harde werker
Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor jou?
· Je bent voor 25 uur per week werkzaam op
een moderne bereidingsafdeling
· Je ontvangt een salaris tussen de € 1762,70
en € 2115,40 op basis van 36 uur.
Je inschaling is afhankelijk van je ervaring.
Heb je interesse?
Solliciteer dan direct door jouw CV en motivatie
te mailen naar jvsas@brocacef.nl.
Nog vragen? Neem dan contact op met
Teamleider, Joke van Sas via +31 478 50 92 00

www.brocacefziekenhuisfarmacie.nl
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Puzzel

Puzzelwedstrijd

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

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 27 november 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 1 december 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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3 letters
DOG
FIK
REU

www.horst-centrum.nl

Koopzondag 2021_Hallo advertentie.indd 1

Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Keurslagerĳ Crist Coppens in Horst!

13-10-2021

4 letters
DOES
KEES
12:48:20 MOPS
TEEF
5 letters
BOXER
DINGO
6 letters
BASSET
BEAGLE
BULDOG
COCKER
HERDER
KEFFER
POEDEL
SETTER

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Interesse? Kijk dan snel voor meer info over deze functie
én ons aanbod op: bouwcenterdriessen.nl
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HAZEWIND
LABRADOR
LEEUWTJE
MALTEZER
PEKINEES
POOLHOND
9 letters
BLOEDHOND
DEENSEDOG
DUITSEDOG
SLEDEHOND
VECHTHOND
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10 letters
FOXTERRIER
ROTTWEILER
SCHOOTHOND
11 letters
DWERGPOEDEL
GELEIDEHOND
IERSESETTER
SCHAPENDOES
SINTBERNARD
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12 letters
DUITSEHERDER
13 letters
COCKERSPANIEL
ENGELSESETTER
14 letters
NEWFOUNDLANDER

De overgebleven letters vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in de Hallo van 17 november 2022 was:

7 letters
BOBTAIL
BOUVIER
BULLDOG
RASHOND
SPANIEL
VOSHOND
8 letters
BASTAARD
BERGHOND
CHOWCHOW
DWERGDOG
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En de winnaar is: Huub Huys.
Van harte gefeliciteerd met een Horster Cadeaubon Asteblif t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door het Centrummanagement Horst!

