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Uitreiking jeugdlintjes
Gemeente Horst aan de Maas heeft op dinsdag 19 november in het gemeentehuis de
jeugdlintjes van 2013 uitgereikt. Vera Versteegen (10) uit Horst, Giel Muijsers (16) uit Meterik
en Stef Joosten (17) uit Sevenum kregen uit handen van burgemeester Kees van Rooij het
lintje opgespeld.

Op zoek naar
een uniek cadeau
voor de feestdagen?

Word lid en sport
tot het einde van het jaar

Raadhuisplein 8, Sevenum
www.anytimefitness.nl

gratis*

24p/e7n
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Vera kreeg een lintje vanwege haar
werk en inzet voor Stichting Alzheimer
Nederland en Giel en Stef vanwege hun
vrijwilligerswerk bij hun sportclub. De

schouwburg venray

Karel de Kok
en het Boek van
Sinterklaas
(4+)

Woensdag 27 november 2013
15.00 uur

6.49

4.99

www.schouwburgvenray.nl

raadszaal van het gemeentehuis in Horst
zit goed vol. De families van de drie
jongeren zitten gespannen te wachten.
Lees verder op pagina 05
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Griendtsveners ‘gewoon gelukkig’
Een werkgroep Leefbaarheid onderzocht met een enquête onder de
oudere inwoners van Griendtsveen wat er in het dorp zou moeten gebeuren
om de leefbaarheid op peil te houden. Belangrijkste conclusie die kon
worden getrokken: het gaat eigenlijk heel goed met de leefbaarheid, maar
zorg en dagopvang blijken een struikelblok.
“Zijn we gewoon gelukkig en hoeft
er tot nader order niks te gebeuren?”
Janny Hermans, lid van de werkgroep
Leefbaarheid, stelt deze vraag aan de
grote groep senioren die op de informatieavond van woensdag 13 november afkwamen. Belangrijkste conclusie

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
De Wingerd
A3 flyer, uitgezonderd
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Meerlo en Swolgen
Man Horst
flyer Euro’s sporting
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
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van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
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Kempen Media b.v.
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uit de enquête onder 60-plussers in het
Peeldorp was dat er in Griendtsveen
al heel veel voor oudere inwoners
gebeurt.
Een paar suggesties werden al snel
opgepakt. Zo was er al een eetpunt in
het dorp en ontstond ten tijde van het
onderzoek al een klussendienst om
ouderen te helpen bij huis-, tuin- en
keukenklusjes.
Met de enquête werd gepeild of

er interesse is voor een dagopvang. Dit
bleek echter niet het geval. “Daar heb
ik nu nog geen tijd voor”: het veelgehoorde antwoord symboliseert de
betrokkenheid van Griendtsveners bij al
bestaande voorzieningen en verenigingen als de KBO, de Zonnebloem of
een gym- of kaartclubje. Toch vindt een
aantal aanwezigen dat er serieus over
nagedacht moet worden. Wellicht is
een dagopvang nu niet van toepassing,
maar kan voorwerk nu het concept in
de toekomst laten opbloeien. “Als we
de dagopvang uitstellen, dan betekent
dat dat mensen naar Deurne zullen verhuizen wanneer ze dat soort
dingen nodig hebben”, stelt een van

de aanwezigen. Dat blijkt: er zijn op dit spreekuur in het dorp heeft. Dokter
moment slechts een handjevol mensen Jan van Dongen, medeoprichter van
in het dorp die echt zorg of begeleiding het Gezondheidscentrum America,
nodig hebben, omdat veel ouderen met geeft aan dat hij mee wil werken
aan een spreekuur in Griendtsveen,
een zorgvraag verhuizen naar grotere
mits er voldoende inwoners op het
kernen.
spreekuur komen. Wanneer blijkt
Hoewel de vraag voor een dagopdat dat het grootste gedeelte van de
vang niet echt lijkt te leven, geven 37
van de 109 ondervraagden wel aan dat Griendtsveense bevolking vereist, daalt
het enthousiasme van de aanwezigen.
ze behoefte hebben aan meer contact.
Voor het organiseren van activi“Stap eens op je buren af en help
teiten lijkt weinig animo. “We hebben
ze over die drempel”, moedigt Joke
meer vrijwilligers dan mensen die
Steeghs van de dorpsraad de aanweziergens gebruik van willen maken”,
gen aan.
Belangrijk resultaat van de enquête grapt Hermans. En dat tekent de tevredenheid van de oudere inwoners van
was dat ongeveer een derde van de
ondervraagden graag een huisartsenGriendtsveen.

Nieuwe huurder
Oudere vervangen
Kloosterhotel Tienray Komst digitale
borden nog onzeker
Lenferink groep uit Zwolle, pandeigenaar van het Kloosterhotel in
Tienray, heeft een nieuwe huurder gevonden voor het pand. Zorghuis
Tienray, een initiatief van Zorghuis Deurne, opent op 15 januari haar deuren.
Dat laat directeur Carlus Lenferink weten.

Lenferink groep meldt dat er
diverse aanmeldingen van
belangstellenden waren voor het
Kloosterhotel. Zorghuis Tienray is de
opvolger van Zhao Chen, die de
financiën voor zijn plannen met het
pand niet op orde kreeg.
Zorghuis Tienray is een initiatief
van drie ondernemers in de zorg van
Zorghuis Deurne. Het belangrijkste
doel van het zorghuis is om mensen
te ondersteunen in het behouden
en verbeteren van het welzijn en de
gezondheid. Het uitgangspunt van
Zorghuis Tienray is het optimaliseren
van de kwaliteit van het leven,
waarbij klantgerichtheid voorop staat.
De cliënt wordt zo goed mogelijk
in staat gesteld om zelfstandig en

onafhankelijk te leven. In het zorghuis
kunnen cliënten en gasten wonen,
herstellen of gebruikmaken van
de dagbesteding. Het is een plek
waar de gast tot rust kan komen
en er werkt tevens ook een team
van medewerkers dat verzorging,
verpleging en andere diensten biedt.
Het huis biedt twintig kamers
voor tijdelijk verblijf voor bijvoorbeeld
na een operatie, bij ziekte en voor
palliatieve zorg. Ook kunnen cliënten
gebruikmaken van fysiotherapie,
ergotherapie, logopedie en
dieetadvies. Lenferink gaf eerder
aan dat het gebouw een hotel met
restaurant zou blijven. Sun-Power blijft
de helft van het hotel huren voor de
huisvesting van arbeidsmigranten.

Gemeente Horst aan de Maas stelde in juli dat zij de ouderwetse
houten informatieborden langs invalswegen wilde vervangen door zes of
zeven digitale informatieborden. Deze zijn echter nog niet geplaatst.
Op de borden kan de gemeente
informatie plaatsen via een
internetverbinding. De firma die
de borden moet plaatsen, Suurland
Outdoor, is echter nog op zoek naar
adverteerders.

Via internetverbinding
De digitale informatieborden
tonen naast informatie van en over
gemeente Horst aan de Maas ook
reclame en verenigingsnieuws.
Op de achterkant van de borden is
plaats voor een plattegrond van de

gemeente. Zoals het er in juli uitzag,
zouden in Grubbenvorst, Sevenum en
Meterik één bord geplaatst worden
en in Horst drie.
Bedrijf Suurland Outdoor, dat
de borden moet plaatsen, is nog
op zoek naar adverteerders voor de
borden. De firma zou ook zorgen
voor het onderhoud van de digitale
borden. De gemeente geeft aan
dat het onduidelijk is, hoe lang het
zoeken naar adverteerders nog duurt.
Ook meldt de gemeente dat als de
adverteerders uitblijven, er geen
digitale borden geplaatst kunnen
worden.

Man beroofd
Politie Horst heeft meldingen binnengekregen over twee vrouwelijke
zigeuners, die mensen aanspreken met de vraag tot het zetten van een
handtekening en tegelijkertijd proberen geld te stelen. In Tienray hebben de
vrouwen ook toegeslagen, en met succes.
Een man uit Swolgen liep dinsdagmorgen 19 november op de parkeerplaats bij een supermarkt in Tienray,
toen hij werd aangesproken door twee
vrouwen met een schrijfblad in de
hand. Ze vroegen om een bijdrage voor
gehandicapten en hebben toen de kans
gezien om geld uit de portemonnee
van de man te halen.

De politie geeft aan dat de twee
vrouwen met deze werkwijze kijken
of ze geld kunnen stelen bij mensen,
terwijl ze vragen om een bijdrage. De
politie heeft, buiten de aangifte van de
Swolgenaar nog geen andere aangiftes
binnengekregen.
Getuigen kunnen zich melden bij
de politie via 0900 88 44.

Brand in loods
Aan de Genenberg in Broekhuizen woedde op zaterdag 16 november een
dakbrand op een loods. Rond 06.00 uur kreeg de brandweer de melding van
de buren. In het begin was het onduidelijk of er nog mensen in de loods
waren. Het blussen van de brand heeft ongeveer anderhalf uur geduurd.
Rond 07.30 uur was de brand onder controle. De loods is totaal afgebrand en
verloren. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
Rond 06.00 uur kreeg de brandweer een melding van de buren van de
loods. In het begin was het onduidelijk
of de arbeidsmigranten, die daar huisvesten nog binnen in de loods waren
en werd een ambulance ingeschakeld.
Later gaf de eigenaar van de loods
aan dat er geen mensen meer binnen

waren. De brandweerposten uit Meerlo,
Lottum, Venlo en Horst werden tijdens
de brand ingeschakeld en een adviseur
gevaarlijke stoffen, omdat er kleine
explosies plaatsvonden. Dit bleek te
komen door gasflessen en autobanden.
Politie Horst geeft aan dat er geen
sprake is van brandstichting.

10x heerlijk
bruinen en relaxen
Origineel sinterklaas- of
kerstcadeau: een voucher
voor zangcoaching!
10x squashen
voor de helft
van de prijs

€80,00

€40,00
€
€30,00

€15,00
€100,00

€50,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Pablo ontmoet
burgemeester Van Rooij
Ex-straatjongen uit Rio de Janeiro Pablo Cleto Silva (30) en zijn vriendin Isabella ontmoetten op vrijdag
15 november burgemeester Kees van Rooij. Pablo is onlangs afgestudeerd als advocaat en is op werkbezoek
in Noord-Limburg.

Burgemeester Kees van Rooij was
onder de indruk van het verhaal van
Pablo en hoe hij, dankzij zijn doorzettingsvermogen en steun vanuit
Stichting Sint Martinus uit Limburg, zijn
studie tot advocaat heeft volbracht.
Pablo vond het een eer om ontvangen
te worden door de burgemeester. “Ik

ben erg dankbaar dat de burgemeester
ons ontvangen heeft en voor de gastvrijheid en de steun die ik de afgelopen
jaren heb ondervonden vanuit de regio
Noord-Limburg”, zegt Pablo.
Van Rooij bood Pablo een klokje
aan en Isabella werd verrast met een
zijden sjaal, gemaakt en ontworpen

De lekkerste
chocolade
letter

door een Horsterse kunstenares. Eerder
bezochten de Braziliaanse gasten een
melkveebedrijf in Maashees en een
kapsalon in Overloon.
Het verhaal van Pablo komt terug
in de gelijknamige documentaire van
Marijn Poels, die op zondag 17 november in première ging in Meerlo.

Ongeluk Venrayseweg Horst
Op de Venrayseweg in Horst heeft woensdag 13 november rond 17.50 uur een ernstig ongeval plaatsgevonden.
Een 56-jarige Engelse vrachtwagenchauffeur, die van het bedrijventerrein van Worldchamp kwam, botste op een
80-jarige bestuurster uit Horst, die in een personenauto op de Venrayseweg reed.
Door de botsing tussen de vrachtwagen en de personenauto kwam de
80-jarige bestuurster van de personenauto beklemd te zitten. Nadat zij
door hulpdiensten was gestabiliseerd,

werd zij door de brandweer uit de auto
bevrijd.
De vrouw is overgebracht naar
het ziekenhuis in Venlo, waar zij met
verschillende botbreuken ligt. De

Engelsman heeft geen letsel opgelopen. Aan de vrachtwagen was geen
schade. De personenauto was total loss.
Politie Horst onderzoekt hoe het
ongeluk heeft kunnen gebeuren.

St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

Droge
vermoeiDe
ogen?
Wij hebben een
oplossing!

Verplaatsing tennispark mogelijk
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft dinsdagavond 19 november tijdens de raadsvergadering
ingestemd met de verplaatsing van het tennispark en jeu-de-boulesbanen in Grubbenvorst naar het sportpark van
voetbalclub GFC. De gemeenteraad reserveert daarvoor een bedrag van 650.000 euro.
De tennisclub in Grubbenvorst zit
op dit moment met een verouderd
tennispark en wil graag nieuwbouw
bij het bestaande sportpark van de
plaatselijke sportpark.
Hier komt een nieuw clubgebouw
voor de tennisclub en de jeu-deboulesvereniging. Overigens had
de raad liever gezien dat er een

multifunctioneel gebouw zou komen
voor de drie verenigingen, maar
dan zouden de kosten een half
miljoen euro hoger uitvallen dan het
realiseren van aparte gebouwen.
De verplaatsing wordt deels
betaald door woningbouw van
tientallen woningen op de huidige
locatie en de omgeving van de

tennisclub. De gemeenteraad zette
vraagtekens bij de haalbaarheid
daarvan en nam daarom een voorstel
aan om de woningbouw in fases
uit te voeren. Pas als de eerste fase
op het terrein van het tennispark is
uitgevoerd, zou de tweede fase, in het
aangrenzend gebied, voorbereid en
uitgevoerd mogen worden.

Dronken Sevenummer van weg
Bij een eenzijdig ongeval op het Lang’ Ein in het Friese Langezwaag raakte in de nacht van zaterdag 16 op
zondag 17 november een vrouw gewond nadat een 20-jarige man uit Sevenum de macht over het stuur verloor.
In een bocht in de weg bij
Langezwaag verloor de 20-jarige
Sevenummer de macht over het
stuur. Zijn passagier, een 19-jarige
vrouw uit Leeuwarden, raakte

gewond toen de auto van de weg
raakte en in een slootje tot stilstand
kwam. De bestuurder zelf bleef
ongedeerd. De jonge vrouw is door
de brandweer uit de auto gehaald

en per ambulance overgebracht naar
het ziekenhuis. Uit een ademanalyse
op het politiebureau bleek dat de
bestuurder gedronken had. De politie
maakte een proces-verbaal op.

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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GEPLUKT

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Theo Janssen

Theo Janssen (83) is een kenner en liefhebber van de Peel in hart en
nieren. Omringd door zijn zelfgeschreven boeken, cassettebandjes en
klappers vol artikelen over het natuurgebied vertelt hij enthousiast over zijn
grote passie. “Ik probeer de Peel in al haar pracht uit te dragen aan een zo
breed mogelijk publiek.” Deze week wordt hij geplukt.

Koken met

Hij was een echte schrijver”, licht hij
toe. Theo schreef een reeks van drie
boeken Reizen door de oude Peel,
waarvoor hij vele verhalen van zichzelf
en van zijn vader over de Peel
verzamelde en samenbracht. “Ik heb
vooral geprobeerd de levensverhalen
van mensen uit de Peel op te tekenen.” Het leverde hem een Zilveren
Anjer van het Prins Bernhard
Cultuurfonds op, die hij vandaag met
trots draagt.

Ik woon samen met
mijn hondje Boyke
Om uit te leggen waarom de
Peel hem zo fascineert, draagt hij
een stuk voor uit een negentiendeeeuws boekje van Paulus de la Court:
“‘De Peel is een akelige en eentonige
woestenij, noch struik, noch boom,
verlustigd het oog.’ Dat omschrijft
de Peel toch prachtig? De Peel is een
open, boomloos landschap en daar
houd ik van. Ik zou er heel wat voor
uitgeven om een open landschap zoals
de Sahara eens te mogen bekijken, dat
lijkt me geweldig.”
In 1966 is Theo in Sevenum
komen wonen. “Oorspronkelijk kom
ik uit Panningen. Daarna heb ik met
mijn gezin in Breda gewoond, waar ik
natuurbeschermingswerk heb gedaan.
Op een gegeven moment kwam er een
reorganisatie op mijn werk en werd de
Mariapeel aangekocht. Ik kreeg toen de

Randy

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Pepernoten

mogelijkheid om voor Staatsbosbeheer
natuurbeschermingswerk te gaan
doen in Noord-Limburg en verhuisde
met mijn vrouw en drie dochters naar
Sevenum.” In Sevenum werd nog een
vierde dochter geboren. “Mijn vrouw
overleed in 1987 en nu woon ik samen
met mijn hondje Boyke in dit huis.
Is het geen schatje?”
Er zijn weinig momenten dat de
Sevenummer niet bezig is met de
Peel. “Vroeger tenniste en wandelde ik
ook graag. Dat doe ik nu wat minder.
Een andere grote hobby van mij is
fotograferen. Zowel in het schrijven als
in het fotograferen ben ik een echte
speurneus. Ik heb geloof ik wel 26.000
afbeeldingen hier liggen, want alles
wat ik tegenkwam in de natuur fotografeerde ik.”

Ik laat iets na
Hij is 83 jaar, maar zit nooit stil.
“Ik verveel me geen minuut. Als ik
even niets weet om te doen, ga ik
achter mijn computer zitten en werk ik
aan mijn verzameling informatie over
de Peel. Ik heb een website, genaamd
Peelverhalen, en een gelijknamige
stichting. Mijn dochter en schoonzoon
zitten daar ook in. Zij hebben het
recht om na mijn dood verder te gaan
met mijn werkzaamheden. Dat is het
uitgeven van mijn boeken, maar ook
het bijwerken van mijn website. Dit
geeft mij een goed gevoel, want ik laat
ook echt iets na.”

DINGEN

ONZE AANBIE

Benodigdheden:

EEK

VOOR DEZE W

· 150 gram boter
· 125 gram bruine
basterdsuiker

Balkenbrij
uit eigen keuken

· 10 gram speculaaskruiden
· 250 gram zelfrijzend
bakmeel
· ½ theelepel zout

Bereiding:
• Meng de boter, die op kamertemperatuur is, met de bruine
basterdsuiker;
• voeg hier beetje bij beetje
alle bloem bij;
• meng de melk door het deeg;
• voeg als laatste de speculaaskruiden toe aan het deeg;
• laat het deeg twee uur rusten in
de koelkast;
• draai van het deeg kleine
balletjes zo groot als knikkers;
• leg de deegballetjes op een
bakplaat met bakpapier;
• bak de pepernoten in een oven
op 175 graden, gedurende 15 tot
20 minuten.

“Zeg maar dat ik ‘Thei van Horsters
Dorus’ ben”, begint Theo, “zo word ik
ook wel genoemd.” Ook zonder deze
toevoeging zal hij niet onbekend zijn in
Sevenum. Weinig mensen zullen meer
van de Peel weten dan hij. Theo kent

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

9

Eet u smakelijk!

Randy

de streek niet alleen heel goed, hij kan
er ook als geen ander over praten. Theo
is een geboren verteller en dat heeft hij
niet van een vreemde. “Mijn vader ging
mij voor en hij is een grote
inspiratiebron voor me geweest.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

1
Oplossing vorige week:

1
2

7
9

7

4

1

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.
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Malse rund schnitzel
Vinkenfeest

100 gram € 0,70
100 gram € 1,95
4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Uitreiking jeugdlintjes

www.haardstede.nl

koopzondag
24 november
sinterklaasfeest
in venray

centrum venray 12-17 uur
gratis parkeren
VEN

TM

gratis op
de pleinen

Zij hebben de toekomstige
lintjesdragers met een smoes naar
het gemeentehuis meegenomen.
Burgemeester Kees van Rooij: “Als
we het over jongeren hebben in deze
zaal, dan hebben we het vaak over
problemen, zoals hangjongeren en
alcoholgebruik. Maar het is niet allemaal negatief, wat jongeren betreft.
Voor jongeren, die zich inzetten voor
de samenleving hadden we nog niks
om onze waardering uit te spreken. En
jongeren hebben toch de toekomst.”
Gemeente Horst aan de Maas heeft op
30 maart 2012 de jeugdlintjes ingesteld. “Door de lintjes laten we zien
dat we waarde hechten aan de jeugd.
Ook hopen we zo andere jongeren te
stimuleren. Deze jongeren hebben iets
betekend en leveren een bijdrage aan
de samenleving”, zegt Van Rooij.
Vera Versteegen mocht als eerste
naar voren komen om haar lintje
opgespeld te krijgen. “De oma van Vera
heeft Alzheimer. Daarom heeft ze het
initiatief genomen om geld in te zamelen voor Stichting Alzheimer Nederland.
Ze heeft hiervoor meerdere acties op
touw gezet, waaronder het beklimmen
van de Alpe d’Huez en het organiseren
van een survivalrun met haar vader. In
totaal heeft een bedrag van 2100 euro

opgehaald voor de stichting”, zegt Van
Rooij. Hierna was Giel Muijsers aan de
beurt, die sinds zijn twaalfde jaar actief
is binnen voetbalclub RKsv Meterik. Hij
begon binnen de club vanwege een
sociale stage, maar na die stage is hij
er niet mee gestopt. “Hij wilde eerst
niet komen, omdat hij moest trainen”,
zegt de burgemeester. Tegenwoordig
doet hij veel vrijwilligerswerk binnen
de club. Stef Joosten kreeg een lintje
opgespeld vanwege zijn vrijwilligerswerk bij Judoclub Jigoro Kano in
Sevenum, waar hij sinds 2003 lid van
is. Van Rooij: “Zo is hij onder andere
coach van wedstrijdjudoka’s, leider bij
het jeugdkamp en scheidsrechter bij
clubkampioenschappen.”
“Ik had het echt niet verwacht.
Ik dacht dat we hier voor opa waren,
maar toen zag ik plotseling mijn naam
op de kaartjes staan”, zegt Stef. Ook
Giel is totaal verrast. “Ik heb te horen
gekregen, dat pap een lintje kreeg.
Maar ik vind het harstikke leuk. Ik
blijf me altijd inzetten voor de club. Ik
moet even kijken hoe dat loopt met de
studie, maar ik blijf actief bij de vereniging.” De lintjesdragers mochten hun
namen in het boek van de gemeente
zetten, waarin alle personen staan, die
ooit een lintje hebben gekregen en ze

kregen een oorkonde en bloemen.
De jeugdlintjes worden verdeeld in
de categorie kinderen tot en met twaalf
jaar en in de categorie van dertien tot
en met zeventien jaar. Per jaar kunnen
er per categorie drie lintjes worden
uitgereikt. Elke jongere kan worden
voorgedragen, waarna ze bekeken
worden door de jury bestaande uit
de burgemeester en wethouder Loes
Wijnhoven, die jeugd en jongeren in
haar portefeuille heeft. Voor de categorie van dertien tot zeventien jaar is dit
jaar gekozen voor twee vrijwilligers van
verenigingen. Zo hoopt de gemeente
haar waardering aan elke jongere die
zich als vrijwilliger inzet bij een vereniging te laten zien.
De tienjarige Vera is ook verrast.
“Ik dacht dat mijn tante Petra Leijssen
moest vergaderen. Ik vind het super
leuk en ik blijf me inzetten voor de
stichting. Zo ga ik weer een survivaltocht organiseren met papa.” De lintjes
worden uitgereikt op de vooravond van
de Internationale dag van de Rechten
van het Kind van de Verenigde Naties
op 20 november. Vorig jaar kreeg Iris
van der Sterren een lintje. Als afsluiting
liet Van Rooij weten dat de gemeente
trots kan zijn op deze jongeren.
“Dat mogen we best laten zien.”

Op zoek naar de vetste keet
van Horst aan de Maas
Gemeente Horst aan de Maas organiseert in samenwerking met Synthese, politie Horst, de brandweer, GGD
en Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg een aantal activiteiten. Deze zijn onderdeel van project
Lekker Friz! om het alcoholmisbruik onder jongeren te voorkomen. Op 1 januari 2014 wordt de wettelijk leeftijdsgrens voor alcoholgebruik verhoogd van 16 naar 18 jaar. De activiteiten starten eind 2013.
De activiteiten zijn bedoeld voor
jongeren, maar ook voor ouders, open
jongerencentra (OJC’s), verenigingen
en horecagelegenheden. Een van de
activiteiten in Horst aan de Maas is
dat jongerenketen in 2014 mee kunnen strijden om de titel ‘Vetste keet
van Horst aan de Maas’. Onderdeel
daarvan is het verschaffen van een
keetkeurmerk. Keten die voldoen
aan de eisen van brandveiligheid en
verantwoord alcoholgebruik krijgen
dit keurmerk. Gemeente Horst aan

de Maas wil daarmee de veiligheid in
de keten vergroten en drankmisbruik
terugdringen.
Begin januari volgend jaar staat het
vertonen van de documentaire ‘Bekijk
’t ff’ in een mobiele bioscoop op de
planning. Deze documentaire, die langs
de OJC’s in Horst aan de Maas trekt,
laat betrokken partijen, zoals ondernemers en OJC’s aan het woord over
jongeren en alcohol. De documentaire
is het startpunt voor gesprekken over
de soos van de toekomst. De gemeente

gaat de OJC’s uitdagen om te zoeken
naar nieuwe activiteiten om jongeren
onder de achttien jaar aan zich te
binden.
In januari vindt daarnaast een
discussieavond plaats voor jongeren,
ouders, horecaondernemers, verenigingen en ander organisaties. Ze gaan
met elkaar in gesprek over hoe zij
omgaan met de nieuwe leeftijdsgrens
en hoe ze daarin kunnen samenwerken. De basis voor de gesprekken is
de documentaire Bekijk ’t ff.
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www.fraayvenray.nl

VERBOUWINGS
OPRUIMING!!!
Grootscheepse opruiming wegens
de verbouwing van ons magazijn.

3 halen = 2 betalen

(artikelen kunnen onderling gecombineerd worden)

of op 1 artikel 20% kassakorting
(tenzij anders aangegeven)

Daarnaast op alle afdelingen
aanbiedingen met kortingen tot wel 70%
Alles onder één dak: dames- en herenmode, schoenen,
nachtmode, bodywear en accessoires.

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

HEERLIJK

GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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De vraag die wij jou altijd stelden “Hoe gaat het”
Jouw antwoord was altijd “Goed”
Je was altijd zo sterk.
De laatste dagen heb je hard gevochten,
maar het heeft niet mogen baten.
Lieve Hans, pap en opa het is goed zo. Rust nu maar uit.
We zullen je missen.

Hans Hendriks
echtgenoot van

Nel Hendriks-Jongmans
Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar.
Nel
Trudie en Twan
Sharon en Joost
Sven

Het was hartverwarmend zo veel lieve reacties, kaarten, bloemen
en giften te mogen ontvangen na het overlijden van

Frank Stappers
We danken iedereen die op welke wijze dan ook met ons heeft
meegeleefd. Een mooier afscheid hadden wij ons niet kunnen
wensen. Het heeft ons enorm gesteund te mogen ervaren
dat Frank bij velen zo geliefd was.
De giften die we hebben ontvangen komen ten goede
aan een fonds voor kansarme studenten in Lae in Papoea
Nieuw Guinea. Franks oom, pater Ger Hofmans, heeft zich
jarenlang voor deze studenten ingezet. Frank had hier veel
waardering voor.
Piet en Nel Stappers-Hofmans
Inge en Jeroen, Lenny, Nikki, Joyce
Susan
Roel
Loes en Marco, Juul, Sanne

Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo, tel. 06 21 58 07 85.

15 november 2013
Vijverlaan 30, 5961 DJ Horst
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden,
dit was de uitdrukkelijke wens van Hans.

Jouw levenswijsheid en oprechte interesse in de mensen
om je heen, maken jou bijzonder en uniek.

Opa Hans

Bloemsierkunst de Kogeldistel
kerstshow “op z’n Kogeldistels”.
Zat. 23 nov 13.00-20.00; zon 24 nov
11.00-17.00 Kogelstraat 62, Hegelsom.
facebook.com/kogeldistel
Dovens Meubelen, Milheeze.
Actie 25% korting op alle
raamdecoratie. www.dovens.nl
Sinterklaas Namens werkgroep Sint
Nicolaas te huur Sint en Pietenpakken
077 398 45 31.

je bent de beste opa van de wereld.

Nieuw: E-coaching, weer rust & plezier.
Meer rust in je hoofd en plezier in ‘t
leven? Bepaal je eigen tijd, laagdrempelig, aandacht- en oplossingsgericht.
Alleen maar win-win! Meer info? info@
challenge-arena.nl of 06 13 19 98 56.

Schenking kind mag!
Oma/opa als betaald gastouder?
En ouders geen kosten? Dat kan en
mag. Meer info? 077 374 51 49
roodkapjehorstaandemaas.nl

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis advies/offerte aan huis! Tel.
06 53 88 61 01 (Pascal van Kempen).

Te huur opslag/bedrijfsruimte 180 m2
vocht en vorstvrij, verhard terrein, elec.
rolpoort eigen ingang, € 380,00 per
mnd. Inl. 06 53 76 96 98.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Meubelmakerij, meubelen op maat
gemaakt in alle modellen.
www.dovens.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

voor een
persoonlijk
afscheid

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Rits stuk? vd wijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen. Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst!
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Piet Parkiet vogelkooien Horst.
Degelijke vogelkooien en alles wat je
nodig hebt voor je gevederde vrienden.
Zoals vogelslaapzakjes, speeltuintjes en
nog veel meer. Ook handtamme grasparkieten. www.pp-dierenverblijven.nl
06 36 02 05 62

Sharon, Sven

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Boomkwekerij Hendrix. Het adres voor
al uw tuinplanten. Herfstaanbieding
haagconiferen van 1 tot 2,5 meter
hoog, 8 soorten. Maashofweg 154
Boekend, tel. 077 382 33 97.

Aardappelen te koop in zakken
van 10, 5 en 3 kg. Zelfbediening.
Maatschap Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63 Hegelsom.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
Ook als u elders verzekerd bent!

Dag en nacht bereikbaar

Dovens Meubelen, Milheeze,
raamdecoratie, gordijnen,
vloerbedekking, pvc, vinyl, laminaat.
www.dovens.nl
Beuken haagbomen tuinplanten.
Beuken 0,79 leibomen 10-12 3.5 meter
hoog 39,95 viooltje 0,25 alle bomen
25% korting ex leivormen. Tuinplanten
de laagste prijzen eigen kweek.
Plantencentum van den Beuken
St. Jansstr 43 Meterik 06 30 58 79 98.

50 jaar getrouwd

Jo & Mia
Jacobs - Hermans
23 november 2013

Dovens Meubelen, Milheeze.
Slaapkamers, boxsprings, matrassen,
dekbedden, hoeslakens, toppers. www.
dovens.nl
Vanaf heden weer biologisch geteelde
Amarylissen te koop. Zowel bol/pot
als snijbloemen. Bij bloemenstalletje
op de Meterikseweg 124 Horst, Cuppen.
Totale leegverkoop, ook Kerst
Bij Florale Vormgevers te Horst
ook kerstartikelen. Tot 25 december
elke middag open! 13.30 - 17.30 uur,
behalve zondag. Koopzondag,
1 december en 22 december.
Loevestraat 37 Horst.
Pedicure Myriam Wagemans
Voor uw voetverzorging, ook voor
reuma- en diabetesclienten (ook met
simm’s classificatie). Aangesloten bij
ProVoet. Bel voor een afspraak
077 398 71 05 of 06 30 61 99 43.
Healing creme – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en
schaafwonden, ruwe gekloofde huid,
droge plekken, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Verzamelaarster vraagt bidprentjes.
Ik kom ze graag bij u ophalen.
Tel. 077 785 03 61.
Lei-dak-zuil-bol bomen, buxus v.a.
€ 0,60, taxus v.a. € 1,60, coniferen,
laurier, hortensia. Meer info:
www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg, Maasbree
Vrijdag/zaterdag open na afpraak:
06-40327108.
Op zoek naar een gastouder?
Gastouderbureau Roodkapje kan u
hierbij behulpzaam zijn. Vraag naar de
mogelijkheden. Bemiddelingskosten:
€ 0,75 p. uur p. kind, min. € 25 en
max. € 100 per maand. 077 374 51 49,
roodkapjehorstaandemaas.nl
Te koop: set winterbanden incl. velgen Michelin 175/65 R14.
Prijs € 150,-. Tel. 06 51 86 73 00.
Jonge vrouw, 24 jaar zoekt
huurwoning in Horst en omgeving.
Aanvaarding zo spoedig mogelijk.
Tel. 06 13 77 14 90.
Fotoservice bij Stervideotheek
Digitaal of van negatief. Posters, canvas,
fotoboeken, fotocadeaus, enz. Online
via www.fotoquelle.nl of in de videotheek. Ook direct klaar fotoservice.
Ster Media Store, Venloseweg 2, Horst.
077 398 78 55.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl
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Hoera, een dochter!

Geboren op
15 november 2013

Nienke
Zusje van Kas en June
Trotse ouders:
Twan en Sandra
Vervoort-Gielen
Maasbreeseweg 77
5975 BM Sevenum

nieuws 07

Ideeën opdoen in de open lucht
Valise atelier & natuur uit Sevenum organiseerde in samenwerking met Bloemsierkunst Simone, Swartwit
Kleurrijk Wonen en kostuumontwerpers Rieky Sturme en Margrethe Beelen een wandeling langs versierde kruisen
en kapellen in Sevenum op zondag 17 november. De kruisen en kapellen waren versierd in kerstsfeer en de
wandelaars startten en eindigden bij Valise.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Valise Atelier & Natuur
De wandeling in kerstsfeer met ruim
600 wandelaars. Zin gekregen om een
kerststuk te maken dat kan! Bel voor
de mogelijkheden 06 12 69 79 35.
Prijzen tussen € 27.50 en € 35.00.
Ook op facebook te zien.
Grote maat kerstdennen
Te koop, 15 stuks grote kerstdennen
(4 á 5 m hoog) 06 40 46 15 39.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging,
laptopreparatie! Bel mij gerust op
06 14 51 11 20.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Open atelier.
Ontdek je eigen creativiteit. Vanuit je
gevoel tekenen en kleuren. Kleding
ontwerpen en patroontekenen. Info
op www.hetstiltehuis.123website.nl
of 077 398 61 14.
Extra bijverdienen?
Ben je op zoek naar extra inkomen
en zou je graag vanuit huis willen
werken? Wij zoeken mensen met
goede sociale vaardigheden.
Vanaf 18 jr. Bel: 06 27 02 17 83.
Te huur woning/kantoor Horst.
Eengezinswoning, hoek-bungalow met
binnenterras. Ideaal voor wonen bij
eigen kantoor/praktijk. Opp. woning:
63 m2. Opp. kantoor (incl. ruime wachtruimte) 61m2. Vraagprijs € 800,=/mnd
excl. Bel 06 27 29 47 67.

Het initiatief van de wandeling
kwam van Valise atelier & natuur.
Monique Kersten van Valise vertelt:
“Drie jaar geleden bestonden wij
tien jaar en toen hebben we op
locaties kunst laten zien in de open
lucht. Dat sloeg aan en vorig jaar
hebben we het weer opgepakt. Dit
jaar doen we het dus weer.” Valise
heeft ondernemers uit Sevenum

benaderd, die kruisen en kapellen in
het buitengebied van Sevenum wilden
versieren. “Vorig jaar hadden we veel
bloemisten, maar die hebben het rond
deze tijd van het jaar erg druk, dus die
zijn dit jaar een beetje uitgebleven.
De ondernemers die wel meedoen,
mogen hun eigen budget bepalen
en het kruis of de kapel versieren
zoals zij het willen”, zegt Monique.

Kostuumontwerpers Rieky Sturme en
Margrethe Beelen geven aan dat ze
graag aan het project meewerken.
Ook Swartwit Kleurrijk Wonen is
enthousiast: “Wij vinden het een goed
initiatief, omdat het laagdrempelig en
niet commercieel is. Het is gratis en
klantvriendelijk.”
Bij de start van de wandeling
om 10.00 uur zijn er al wandelaars

Peeldebat met Jan Janssen
“Sinds presentator en journalist Twan Huys hier een paar jaar geleden op de zeepkist heeft gestaan, komt hij
overal aan het werk.” Met deze woorden opende voorzitter Romé Fasol op maandagmiddag 18 november de 26e
editie van het Peeldebat van stichting Peelkabouters bij Herberg De Morgenstond in Griendtsveen.

Bart Schreven Catering.
Voermansontbijt op zondag van 9 tot
12 uur. Gezellig aan uw eigen tafel.
Gewoon lekker ... bij Herberg de
Lindehoeve. Vanaf 12-01-2014
€ 14,75 pp. Cadeaubon nu € 13,50 pp.
Beatrixstraat 19, Sevenum
Tel. 06 10 18 50 04.

Herberg de Lindehoeve.
Voermansontbijt op zondag. Gezellig
tafelen van 9 tot 12 uur aan uw eigen
tafel. Net even wat anders ...
Vanaf 12-01-2014 € 14,75 pp.
Cadeaubon nu € 13,50 pp. Horsterweg
51 Grubbenvorst Tel. 077 327 01 35.

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

aangeboden. Stichting Cliniclowns
ontving in totaal 6.000 euro.
Fasol: “Ook dit jaar is er in totaal
weer voor 18.000 euro over de toonbank overgegaan.” Na het debat en de
uitreiking van de cheques gingen de
aanwezigen over tot het diner.

Onderzoek
na vondst
drugs

Bart Schreven Catering. Bourgondische
gerechten, vol van smaak...
Gewoon Lekker.. T: 06 10 18 50 04.
M: info@bartschrevencatering.nl
Tevens partner van Herberg de
Lindehoeve met de Voermansontbijten.
Cadeaubonnen: Beatrixstraat 19
Sevenum.

Herberg de Lindehoeve.
Geniet van onze feestelijke voermansontbijten: 25-12 Eerste Kerstdag/29-12
Oudjaar/ 05-01 Nieuwjaar/ €17,50 pp.
Reserveren via T: 077 327 01 35.
M: info@delindehoeve.info
Kijk op www.herbergdelindehoeve.com

aanwezig. “Het is heel mooi”, beginnen
twee oude dames uit Sevenum die de
route wandelen. “We kunnen ideeën
opdoen en het is lekker in de open
lucht.” Bloemsierkunst Simone doet
mee, omdat ze zich zo op een andere
manier kan presenteren. “Vorig jaar
hebben we ook meegedaan. Het
enthousiasme van de wandelaars was
leuk om te zien”, aldus Simone. Alle
ondernemers, die meedoen met het
versieren van de kruisen en kapellen
mochten dit in hun eigen stijl doen.
Zo heeft Swartwit een kruis versierd
met allemaal roze engelen eromheen
en heeft Valise veel gebruikgemaakt
van de natuur in haar decoraties. “Ik
loop mee, omdat ik het leuk vind en
al helemaal in de kerstsfeer kom.
Sommige dingen die ik tegenkom,
verwerk ik in mijn eigen kerststukken”,
zegt een wandelaarster uit Kronenberg.
Ook een echtpaar uit Sevenum
is enthousiast. “Het is geweldig.
We wandelen graag en genieten
van de omgeving.” De cursisten van
Valise hebben een schapenschuur
mooi aangekleed met aquarellen
van religieuze beelden. “Rond 13.00
uur hebben we al meer dan 200
wandelaars mogen ontvangen”, zegt
Monique. “Er doen wandelaars mee uit
Horst, Venray, Kessel en uit vele andere
dorpen uit de omgeving. Dat komt,
denk ik, door de cursisten, die het
nieuws verspreiden via sociale media.
Als het aan ons ligt, volgt er volgend
jaar weer een wandeling.”

Romé Fasol verwelkomde de
sponsoren van de stichting en
daarnaast een aantal gasten,
waaronder een afvaardiging van
stichting Cliniclowns, profvoetballer
Dirk Marcellis en Johan, de tweede
vader van Joost Roorda. De
Peelkabouters zijn zeer begaan met
het lot van de tiener Joost, die lijdt
aan de ziekte van Huntington. “Wij
willen hem nog, zolang als het nog
kan, een fijne tijd bezorgen. Daar zet
stichting Joost zich voor in. En wij
uiteraard ook”, aldus Marleen

Theeuwen van stichting
Peelkabouters.
Het debat werd voorafgegaan door
een verhaal van Jan Janssen, voorzitter
van MBK-Noord-Limburg en daarnaast
onder andere algemeen directeur
bij Vitalia. Hij beklom de zeepkist
en nam de sponsoren van Stichting
Peelkabouters mee in een aantal rondes door Noord-Limburg.
Om vitaal te blijven springt Janssen
regelmatig op de racefiets. “We hebben een fantastische regio met goede
ondernemers, die vooral moeten

samenwerken en graag leg ik de
nadruk op het woord samen.” Janssen
is ook van mening dat als je kunt
dromen, dan kun je het ook realiseren.
“Maar je moet er wel in geloven.”
Naast het debat werden ook enkele
stichtingen in het zonnetje gezet met
donaties van de sponsoren en Stichting
Peelkabouters. Stichting Joost kreeg
uit handen van diverse ondernemers
ruim 6.500 euro uitgereikt. Disco
’t Trefpunt ontving 1.250 euro en
stichting Truckrun, kreeg ook cheques
voor totaalbedrag van 2.500 euro

De politie is bezig met een
onderzoek na een vondst van
70 kilo xtc-grondstoffen in een
woning aan de Blitterswijckseweg
in Broekhuizenvorst op 28 oktober. Ook vonden agenten 6,5 kilo
hennep in de woning.
De 36-jarige bewoonster van
het pand werd tijdens de doorzoeking van de woning op 28 oktober
gearresteerd. Ze zit nog steeds vast.
In verband met het onderzoek komt de politie nu pas naar
buiten met de feiten. Zij kwam bij
de vondst uit naar aanleiding van
tips. Het nieuwe project Damocles,
waarbij panden worden gesloten
na een vondst van een bepaalde
hoeveelheid drugs, is ook hier van
toepassing. De woning wordt drie
maanden afgesloten.
De politie heeft nog meerdere
verdachten op het oog en sluit niet
uit dat er nog meer aanhoudingen
volgen. De drugs hebben een totale
straatwaarde van 1,5 miljoen euro.
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Agenda
Broekhuizen(vorst)
Intocht

zo 24 november 14.30 uur
Locatie: aan de Maas

Griendtsveen
Intocht

zo 24 november 09.30 uur
Organisatie: Oranjevereniging
Locatie: De Zaal

Grubbenvorst
Intocht

zo 24 november
Locatie: Veer aan de Maas

Sinterklaasfeest
za 23 november 16.00 uur
Locatie: De Mèrthal

Meerlo
Intocht

zo 24 november 13.30 uur
Organisatie: Sinterklaas Comité
Locatie: ’t Brugeind

Melderslo
Intocht

za 23 november 14.00 uur
Locatie: kerkplein

Feest

Hegelsom

za 23 november aansluitend
Locatie: MFC De Zwingel

Intocht
zo 24 november
14.30–16.00 uur
Organisatie: St. Hubertus
Locatie: Zaal Debije

Horst
Intocht

za 23 november 15.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: vertrek blokhut JN

Sevenum
Intocht

zo 24 november 15.00 uur
Org: Koninklijke Harmonie Unie
Locatie: De Wingerd

Swolgen
Intocht

zo 24 november 14.00 uur
Organisatie: Sinterklaas Comité
Locatie: bij de kerk

Intocht Sinterklaas
Tienray
Met liedjes en dansjes werd Sinterklaas afgelopen zondag in Tienray
verwelkomd. Na aankomst in het dorp was er een groot feest in het
Parochiehuis. Dit jaar kwam de Sint en zijn pietermannen op een wel hele
speciale manier naar Tienray.

SINTERKLAASACTIE
Help Piet op zoek
naar chocogeld
Op de lange tocht van Spanje naar Nederland kreeg een van de Zwarte Pieten trek. De smulpaap vond in
het grote ruim van Pakjesboot 12 een voorraad chocolademunten en stilde hiermee zijn honger. Nu moet hij
de chocolademunten waar een hoekje uit geknabbeld is, natuurlijk snel vervangen. Maar hoeveel zijn dat er?
Piet heeft alle chocolademunten waar hij een hapje uit genomen heeft, verstopt in deze uitgave van
HALLO Horst aan de Maas en de uitgaves van 14 en 28 november. Help Zwarte Piet om het juist aantal chocolademunten te bepalen, zodat hij snel nieuwe kan kopen. Tel daarvoor alle chocolademunten waarvan een hapje mist in
de drie uitgaves bij elkaar op en maak de volgende slagzin op een originele manier af:
HALLO en Horst aan de Maas ….
Met je inzending maak je kans op mooie prijzen. Noteer het totaal van alle centen uit de drie uitgaves en de
afgemaakte slagzin op de deelnemersbon die vorige week in HALLO Horst aan de Maas zat en lever deze uiterlijk
1 december in bij de inleverpunten, bij Kempen Communicatie op Handelstraat 17 in Horst, of stuur via actie@hallohorstaandemaas.nl onder vermelding van Sinterklaasprijsvraag.
De uitslag wordt op donderdag 5 december bekendgemaakt in HALLO Horst aan de Maas. De prijswinnaars
krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Interview met
Sinterklaas?
Sinterklaas is pas een weekje in het land maar heeft ook al verschillende
dorpen in Horst aan de Maas aangedaan. Net als vorige jaren hadden wij
van HALLO de eer om hem wat vragen te mogen stellen. Althans, dat
dachten we. Maar toen ik aankwam op de afgesproken plek, liep dat toch
wat anders.
In plaats van op de geheime
plek waar ik al een aantal jaren met
Sinterklaas afsprak, wilde de goedheiligman dit jaar bij een hele grote
loods afspreken. Nieuwsgierig waarom
dat was, sprong ik in de HALLO-auto en
reed die kant op.

Leuk dat je er bent
Daar aangekomen klopte ik op de
grote deur. Een Zwarte Piet maakte de
deur open. Hij hijgde een beetje en
zweet parelde langs zijn krullen over
zijn voorhoofd. “Ha Piet, hoe is het?”
riep ik, blij hem weer te zien. Maar Piet
leek helemaal niet zo blij. “Ja, ja, leuk
dat je er bent”, mompelde hij, terwijl
hij me aan m’n jas mee naar binnen
trok. Zwarte Piet rende snel de grote
loods door. Met mijn pen en blocnote
in de aanslag probeerde ik ‘m bij te
houden terwijl hij de ene deur door
rende, over een bureau sprong, weer
een andere deur door ging en een
trap op rende. Uiteindelijk kwam hij
bij een mooie grote houten deur uit,

die versierd was met allerlei krullen.
‘Niet storen – aan het werk’, stond er in
grote chocoladeletters op een papiertje
dat met een plakbandje op de deur
gehangen was.
“Eh...” Zwarte Piet draaide zich
om en keek me ongelukkig aan.
“Sinterklaas heeft het nog even heel
erg druk. Wij ook trouwens”, zei hij,
terwijl hij het zweet van z’n hoofd
veegde. “Kun je even op hem wachten?” “Ja hoor”, zei ik. “Maar misschien
kan ik dan ook wel even helpen?
Volgens mij heb je het druk.” Dat
hoefde ik geen twee keer te zeggen.
Ik kreeg een stapel speelgoed in m’n
handen gedrukt. Piet legde er rollen
inpakpapier bovenop en een grote
berg plakbandrolletjes. “Mooi, mooi,
inpakken maar!” lachte hij. “Ik kom je
zo halen.” En dat is waarom ik nu in
de grote Sinterklaasfabriek probeer de
mooiste pakjes te maken voor Sem,
Femke, Janneke en Rik. Of ik Sinterklaas
dit jaar nog te spreken krijg? Lees het
volgende week!

Horst

Groot
Sinterklaasfeest
Sinterklaas en zijn Pieten
brengen zaterdag 23 november
een bezoekje aan Horst.
Jong Nederland Horst organiseert
hiervoor een koetsrit door het
centrum van Horst.
Om 15.00 uur vertrekt
Sinterklaas vanaf de blokhut van
Jong Nederland Horst. Daar mag
iedereen hem uiteraard welkom
heten en zich bij de stoet aansluiten.
Onderweg zal de stoet stoppen want
op het Wilhelminaplein staat er een
verrassing voor Sinterklaas klaar.

Iets lekkers
Uiteindelijk komt Sinterklaas
rond 16.00 uur in de Mèrthal aan,
waar het grote Sinterklaasfeest
losbarst. Zowel kinderen als pappa’s
en mamma’s kunnen dan genieten
van een vol programma met veel
muziek, kijkplezier, gezelligheid en
pepernoten. Sinterklaas moet om
17.00 uur weer verder, maar heeft
dan wel iets lekkers klaarliggen voor
alle kinderen.
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Financiële criteria bij
verkiezing Zakenvrouw
Stichting Zakenvrouw Noord-Limburg heeft laten weten dat zij financiële criteria toevoegt voor de verkiezing
Zakenvrouw Noord-Limburg. Zakenvrouw Noord-Limburg is een onderscheiding voor de meest inspirerende zakenvrouw van Noord-Limburg. De prijs wordt op 12 juni in de Schouwburg in Venray voor de derde keer uitgereikt.
Het bestuur van Stichting
Zakenvrouw Noord-Limburg wil de
vrouw en haar manier van ondernemen beter in beeld brengen. Nieuw
volgend jaar is dat de genomineerde
zakenvrouwen worden getoetst aan
bepaalde financiële criteria. Deze
criteria houden in dat de onderneming
een positief eigen vermogen en een
solvabiliteit van tenminste twintig
procent heeft aan het einde van het
laatst afgesloten boekjaar. Ook moet
de onderneming twee van de laatste
drie afgesloten boekjaren een positief
resultaat hebben behaald en is volgens een accountant of boekhouder
op het moment van nomineren geen
sprake van een continuïteitsrisico.
“Vorig jaar werd er ook al gekeken

Pietenspektakel
in Toverland
Wie Zwarte Pieten wil zien jongleren, steltlopen of salto’s maken, kan op
23 of 24 november naar Attractiepark Toverland in Sevenum. Daar vindt het
hele weekend het Pietenspektakel plaats. Voor het Pietenspektakel heeft
Sinterklaas zijn beste Pieten geselecteerd.
De Pieten kunnen jongleren,
steltlopen en eenwieler rijden en
halen allerlei halsbrekende toeren uit.
Ook loopt er een muzikaal Pietentrio
rond dat Sinterklaasliedjes speelt op
accordeon, trom en trompet. Natuurlijk
delen de Pieten aan alle kinderen
pepernoten uit.
Op zaterdag en zondag is er
tussen 14.30 en 15.00 uur een
Sinterklaasshow op het podium in het
Land van Toos, waarbij de Sint zelf
onthaald wordt als speciale gast. De

organisatie van die show is overigens
in handen van de Klunspiet, dus of dat
allemaal goed gaat?
Tijdens het Pietenspektakel is
Attractiepark Toverland geopend van
10.00 tot 18.00 uur. Naast het Land van
Toos, dat de hele winter open is, zijn
ook het Troy-gebied, de Magic Forest
en de Booster Bike geopend. De rest
van de Magische Vallei is gesloten.
De buitenattracties van de Magic Forest
en het Troy-gebied zijn geopend mits
het weer dat toelaat.

Pistolet

kip-pestosalade
met zongedroogde
tomaatjes

1.95

geldig vanaf 21 t/m 27 november

broodje van de week

www.plushorst.nl

Crist Coppens
Gepaneerde schnitzels
4 stuks € 5,95
WEEKAANBIEDING

Shoarmapakket € 5,95

geldig tot en
met zaterdag
23 november 2013

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

naar de cijfers van de drie finalisten,
maar vanaf dit jaar zijn de criteria specifieker en gelden ze ook voor de kandidaten van de longlist”, legt voorzitter
van de stichting Ingrid van Kempen
uit. “De voornaamste reden dat we
dat doen, is dat het publiek weet dat
er achter de genomineerde vrouw een
gezond financieel bedrijf staat, dat haar
zaken op orde heeft”, zegt Van Kempen.
“De zakenvrouw is niet los te zien van
de onderneming waar zij werkzaam is.”
Van Kempen geeft aan dat een
gezonde financiële situatie een belangrijke verdienste is van de zakenvrouw.
“Vanuit meerdere hoeken werden wij
erop gewezen dat een zakenvrouw
hier met recht trots op mag zijn, zeker
gezien de huidige economische situatie.

We hebben gekozen voor objectieve
criteria, die goed te toetsen zijn”,
vertelt Van Kempen.
Een onafhankelijke jury kent de
titel toe aan een zakenvrouw, die
beschikt over onder andere leidinggevende capaciteiten, visie, doorzettingsvermogen en zakelijke en
maatschappelijke betrokkenheid.
Vorig jaar won Lilian Keijsers-Soberjé,
eigenaar van Cleopatra Passie voor
Lingerie uit Horst.
Kandidaten kunnen zichzelf opgeven of kunnen worden voorgedragen
tot 1 februari. Daaruit ontstaat een
longlist. Deze kandidaten presenteren
zichzelf tijdens een sponsoravond in
maart, waarna de jury bekendmaakt
welke dames doorgaan naar de finale.

Drie cafés Horst aan de Maas
in Café Top 100
In de lijst Café Top 100 2014 van Misset Horeca bevinden zich drie cafés uit gemeente Horst aan de Maas.
Dit werd bekend tijdens de onthulling van de lijst op maandag 18 november in Rotterdam. De cafés uit de gemeente
zijn café De Sevewaeg uit Sevenum, Herberg De Morgenstond uit Griendtsveen en café Het Centrum in Horst.
Misset Horeca levert actuele en
onafhankelijk vakinformatie voor de
hotel-, restaurant- en cafébranche en
brengt ieder jaar een Café Top 100 uit.
Café Het Centrum stond in de lijst van
2013 op plaats zes en is vijf plaatsen

gezakt naar elf. De Morgenstond is één
plaats gezakt in de lijst naar vijftien en
café De Sevewaeg is ook één plaats
gezakt naar 84.
Het beste café van Nederland is het
Belgisch biercafé Olivier uit Utrecht. Dit

café stijgt van de elfde naar de eerste
positie. De top drie wordt aangevuld
door café Groothuis uit Emmen op twee
en café De Bonte Koe uit Purmerend op
drie. Het beste café van Limburg is café
In de Karkol in Maastricht op plaats vijf.

Heropening Steakhouse
Steakhouse Grubbenvorst heropent na een sluiting van enkele weken weer haar deuren op donderdag 28
november. Het zelfde team van chef en souschef staat dan weer in de keuken. De inboedel van het steakhouse
werd, net als van Brasserie In de Witte Dame, De Zeven Geitjes en café Stammineke verkocht. De eigenaar kocht
later de inboedel van het steakhouse en In de Witte Dame weer terug.
Steakhouse Grubbenvorst had na de
aankoop de hoogste prioriteit voor een
doorstart, omdat het restaurant het
beste liep. “We staan met ons team te
popelen om weer te gaan beginnen”,
zeggen eigenaar Harrie Steegers en
bedrijfsleider Toon Voeten. “Samen
hebben we een nieuw businessplan
gemaakt waarin ook Brasserie In de

Witte Dame, kinderopvang De Zeven
Geitjes en Herberg Onder de Linden zijn
opgenomen.” De heren geven aan dat
zodra het steakhouse weer open is,
wordt gestart met het realiseren van
dertien hotelkamers boven de
brasserie. “De planning is nu dat die,
samen met de brasserie vanaf februari
of maart weer open zullen zijn”, meldt

Voeten. “Gelukkig brandt er dadelijk
weer volop licht aan het Vullinghsplein
en zullen we, zodra de eerste voorjaarszon zich laat zien ook het terras
rond de kaetel weer buiten kunnen
zetten”, vertelt Voeten.
Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan een nieuwe inrichting en
een nieuwe menukaart.

Starters in de regio
Zo jij fotografie
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Zo jij fotografie
Cindy Janssen
Jacob Merlostraat 6
Horst
06 52 43 73 78
info@zojijfotografie.nl
www.zojijfotografie.nl
Fotografie
1 oktober 2013

Activiteiten
Samen met de camera vangt
Zo jij fotografie jullie mooiste

momenten. Momenten die
onvervangbaar zijn. Zo jij fotografie
staat voor echte fotografie en echte
emoties. Zo jij fotografie onderscheidt zich door haar manier van
fotograferen en haar stijl van
foto’s: uniek en puur.
Doelgroep
Zo jij fotografie maakt foto’s
van gezinnen, kinderen, ouderen,
newborns, baby’s, huwelijken of
kinderfeestjes.

Onderscheidend vermogen
Zo jij fotografie heeft haar
eigen stijl. Niet puur alleen
een witte achtergrond, maar
veel keus uit achtergronden.
De manier van bewerken van
foto’s is uniek. Daarnaast
zorgt Zo jij fotografie ook dat
er geen gedwongen poses op
de foto komen, maar dat de
foto toont hoe de
gefotografeerde als persoon
echt is.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan, mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl
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Peet Siebers en
Geert Geurts
Fixet te Sevenum
NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
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Peet en Geert.
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Wijziging
openingstijden

Workshop snel en gezond koken

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Horst aan
de Maas heeft besloten om de winkeltijden van alle winkels in de gemeente
uit te breiden. De winkels mogen nu zelf bepalen wanneer ze open zijn op
zon- en feestdagen. De zondagopenstelling werd begin 2013 al verruimd en
bood supermarkten de gelegenheid om gedurende twaalf achtereenvolgende zondagen tijdens de zomerperiode geopend te zijn.
De verruimde zondagopenstelling
van begin 2013 werd op11 september
geëvalueerd door supermarktondernemers, OCS en individuele ondernemers.
Doel van de evaluatie was om de
ervaringen van de verruimde zondagopenstelling te horen en te
vernemen of de regeling tegenmoet
komt aan de wensen van de ondernemers. Ook werd beoordeeld of de
winkeltijden, mede op basis van de
evaluatie, gewijzigd moet worden. Het
Centrum Management Horst heeft een
individuele reactie gegeven op 28
oktober. Na een afweging van alle
belangen heeft het college besloten om
een gewijzigde verordening winkeltijden
aan de gemeenteraad aan te bieden. In
het voorstel staat dat de winkels van
gemeente Horst aan de Maas zelf
mogen bepalen wanneer ze gedurende
het gehele jaar op zon- en feestdagen
geopend willen zijn. Het voorstel wordt
op 17 december aan de gemeenteraad
voorgelegd. Als de raad instemt met het
voorstel, dan treedt de winkeltijdenverordening per 1 januari 2014 in werking.
De belangrijkste argumenten voor de

wijziging is de nieuwe Winkeltijdenwet,
waarmee de Eerste Kamer op 28 mei
mee is ingestemd. Hierin staat een
versoepeling van de oude Winkeltijdenwet. De nieuwe versie is op 1 juli 2013
in werking getreden. De uitzonderingen
in de voorheen geldende Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de
avondwinkelbepaling, zijn vervallen.
Gemeenten hebben nu de mogelijkheid
om zelf het verbod om op zondag open
te zijn te laten vervallen. Andere
argumenten is de evaluatie, waarin
betrokken ondernemers en ondernemersorganisaties aangaven vrije keuze
te willen hebben wanneer zij op zondag
open mogen. Ook vanwege de situatie in
omliggende gemeenten, waar in de
meeste gemeenten de winkels wel al op
zondag open mogen zijn. Door het
aantal koopzondagen in gemeente Horst
aan de Maas niet te beperken, worden
ondernemers in de gemeente dezelfde
of ruimere kansen geboden.
Ook wordt er door het college verwacht dat er door het nieuwe voorstel
geen ingrijpende veranderingen zullen
plaatsvinden.

Susan Stevens van Bewust in Voeding en gezondheidsstudio Just be fit organiseren op donderdag 12 december van 19.30 tot 21.00 uur in samenwerking met zalencentrum en restaurant ’t Brugeind in Meerlo de workshop
Snel en Gezond koken. Tijdens de workshop wordt aan de deelnemers uitgelegd hoe ze snel en smaakvol gezond
eten kunnen maken.
De organisatie van de workshop, die plaatsvindt in ’t Brugeind
in Meerlo, geeft aan dat mensen
tegenwoordig weinig tijd en inspi-

ratie hebben voor een gezond eet- en
leefpatroon. “Ze hebben het kortweg te
druk en het blijkt lastig om oude en vertrouwde gewoontes om te buigen naar

gezondere gewoontes. Daarom laten
wij ze zien hoe ze gezonde producten,
zoals groente en rauwkost snel smaakvol klaarmaken”, aldus Susan Stevens.

Camps verkoopt brilmonturen voor appel en ei
Bij Camps optiek in Horst kunnen klanten tot 21 december een aantal monturen kopen voor letterlijk een appel
en een ei. De producten die zij hiermee inzamelen, gaan naar voedselbank Limburg-Noord, die wekelijks pakketten
uitdeelt aan gezinnen in Venray en Horst.
“Het leek ons een mooie gelegenheid om op twee manieren uit
te pakken. Onze klanten profiteren
in deze dure tijd van een leuke actie
en de voedselbank krijgt van ons een
aanvulling op de pakketten die ze
wekelijks uitdelen in Horst en Venray”,
zegt Edwin Lenssen van Camps optiek.
Filiaaleigenaar van Camps optiek in
Horst, Marc Joosten: “Een collega van
ons in het westen van het land heeft
dit idee bedacht. We zitten in een crisis
en ook de voedselbanken hebben het
moeilijk en krijgen het steeds moeilijker. Dus toen hebben we het bij elkaar

opgeteld en kwamen vervolgens hierbij
uit.”
Een aantal gezinnen komt moeilijk
rond van hun maandelijkse inkomen en
een aanvulling op hun eerste levensbehoeften is dan nodig. Lenssen: “Je staat
er zelden bij stil, maar ook in je eigen
omgeving komt het voor. Het geeft met
de dure decembermaand voor de deur
een goed gevoel dat je als ondernemer een kleine bijdrage kunt leveren.
Verder is het natuurlijk leuk om het
spreekwoord voor een appel en een ei
letterlijk te gebruiken.”
Lenssen heeft een gesprek gehad

MONTUREN*
VOOR EEN
APPEL EN
EEN EI!

met de voedselbank over hoe ze precies de appels en eieren gaan leveren.
“Tegen kerst bezorgen we de eieren
en appels die nog goed zijn aan de
voedselbank. De precieze datum ga ik
nog afspreken. Als we nu al appels en
eieren ontvangen, gaan we even kijken
wat we daar mee gaan doen.” Als het
storm gaat lopen, gaan de appels en
eieren waarschijnlijk al eerder naar
de voedselbank, geeft Lenssen aan.
“Anders kopen we zelf wat om de
spullen aan te vullen. Want we willen
natuurlijk wel verse producten aanbieden, dat lijkt me logisch.”

U BETAALT
ALLEEN VOOR
DE GLAZEN
DUS
GRATIS

*

OP EEN SPECIAAL GESELECTEERDE COLLECTIE! MET UITZONDERING VAN DE NIEUWE COLLECTIE EN NIET I.C.M. ANDERE ACTIES.
ACTIE GELDIG TOT EN MET 21 DECEMBER 2013. ALLE APPELS EN EIEREN DONEREN WIJ AAN DE VOEDSELBANK!

Vestiging Venray
Grotestraat 48 - tel. (0478) 58 24 09

Vestiging Boxmeer
Steenstraat 120 - tel. (0485) 57 18 12
KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE WWW.CAMPSOPTIEK.NL

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2 - tel. (077) 820 02 62
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Oda Peeters Schoonmaak naar Rendiz
Rendiz facilitair bv heeft per 1 november alle activiteiten van Oda
Peeters Schoonmaakbedrijf in Horst overgenomen. Door deze overname
blijft de dienstverlening aan de klanten van Oda Peeters schoonmaakbedrijf
behouden.
Oda Peeters van het Horster
schoonmaakbedrijf ging op zoek naar
een geschikte overnamepartner voor
haar schoonmaakbedrijf. Zij vond deze

in Rendiz facilitair bv. De overname
brengt voor de klant geen merkbare
veranderingen met zich mee. Alle
medewerksters van Oda Peeters

Schoonmaakbedrijf zijn inmiddels in
dienst van Rendiz facilitair bv.
Rendiz facilitair bv is een modern
en professioneel bedrijf dat een
totaalpakket in schoonmaak en onderhoud biedt. Vanuit Venlo als centrale
thuisbasis bedienen zij het gebied
binnen de driehoek Nijmegen, Weert
en Roermond. Het bedrijf, onder leiding

van de heer Xander van de Kamp, zit al
meer dan 20 jaar in het schoonmaakvak en is een dochteronderneming van
ACS cleaning bv en van Rendiz Zorg bv.
Rendiz facilitair kan daardoor
diensten aanbieden waarmee kansen
gecreëerd worden voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt of
de maatschappij. Alle trajecten zijn

afgestemd op mensen die een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt hebben
en zich graag binnen het facilitair werk
willen inzetten. Rendiz heeft daarnaast een team van werkbegeleiders
en coaches die alle deelnemers in
ervaringstrajecten bij Rendiz facilitair
ondersteunen bij het nemen van stappen in hun eigen ontwikkeling.

Marieke Claessens-Sari
Claessens-Saris en Toon van Rens
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Boerderij Wienes te Hegelsom

Proficiat met deze
nominatie: een kroon op
15 jaar ondernemerschap!

Goed
ondernemerschap
moet je belonen.

AUTOBEDRIJF

www.rabobank.nl/horstvenray
Samen sterker.
kieren.
Dat is het idee van coöperatief ban

Marieke en Toon
proficiat!
Jullie zijn toppers!
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Broekmans in nieuw jasje
Bakkerij Broekmans uit Panningen, met ook een vestiging in Horst heeft na een periode van ongeveer 25
jaar gekozen voor een nieuw logo. Het oude logo verdwijnt langzamerhand en maakt plaats voor het nieuwe,
dat in samenwerking met ontwerper Frans Korsten is gemaakt.
Bakkerij Broekmans geeft aan
dat ze met hun tijd meegaan en
dat daar een nieuw logo bij hoort.
“Het ambachtelijke en warme
karakter is terug te zien in het logo.
Het oude toonde een bakkersmuts

en een geruite bakkersbroek.
De bakkersmuts komt in het nieuw
weer terug in een andere vorm”,
aldus Thijs Broekmans. De muts
staat, volgens Broekmans, voor
alle vakmensen, die bij de bakkerij

zorgen voor de producten. Het rood
in het schild staat voor de warme
uitstalling van de bakker. Daarnaast
staat het geel voor de granen en het
meel. De B in het schild staat voor
Broekmans.

Wiell, food & flower logistics

Samenwerking met HAS
Wiell, food & flower logistics uit Horst heeft op donderdag 14 november een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met HAS Hogeschool in Venlo. Studenten kunnen een deel van hun praktijkonderwijs volgen bij het bedrijf.
Op 1 september zijn de eerste
studenten gestart aan de nieuwe HASvestiging in Venlo. Zij krijgen praktijkonderwijs in het multifunctionele lab
en bij bedrijven in de omgeving. De
HAS is in Limburg daarom een inten-

sieve samenwerking aangegaan met
een aantal bedrijven, waaronde Wiell,
food & flower logistics. De partnerbedrijven uit de agrofoodsector geven
studenten de mogelijkheid om hun toekomstige werkveld te leren kennen door

middel van bedrijfsexcursies, gastlessen, stages, praktijkcases, afstudeeropdrachten en practica op het bedrijf.
Wiell, food & flower logistics richt zich
op geconditioneerd vervoer van groenten, fruit, bomen en sierteeltproducten.

25
jaar

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar

Samenwerking
Ondernemersprijs en
Rabobank
Johan Janssen, voorzitter Stichting Ondernemersprijs Horst aan de
Maas en Cris van Arkelen van Rabobank Horst Venray sloten op vrijdag
15 november het nieuwe sponsorcontract voor het jaar 2014. Hiermee
hebben beide partijen hun samenwerking voor 2014 verder voortgezet. “Mede als gevolg van een substantieel sponsorbedrag van
Rabobank Horst Venray is de stichting in 2014 in staat om dit evenement voor de elfde keer te organiseren. Wij zijn een kennisbank met
hart voor ondernemers en waarderen en stimuleren ondernemerschap.
Daarnaast voelen wij ons zeer betrokken bij de regio, waardoor wij tal
van initiatieven, waaronder de Ondernemersprijs Horst aan de Maas,
ondersteunen”, aldus een woordvoerder van Rabobank Horst Venray.
Het evenement vindt dit jaar plaats op donderdag 21 november 2013
in de Mèrthal in Horst.

Op Santfort
nadert voltooiing
vanaf
21 november:
Laat je verrassen
door de ruime keuze
aan topmerken!
Sla je slag in onze

knallende
opruiming
ndag
Koopzvo
ember

24 no
ecember
1 - 22 - 29 d

Schouwburgplein 5801 MC Venray

www.vandevenschoenmode.com

De bouwwerkzaamheden rondom wooncomplex Op Santfort in
Grubbenvorst naderen hun einde. De supermarkt wordt bijna opgeleverd en
de appartementen zijn zo goed als klaar. “Wij vinden dat we met Op Santfort
een mooi plein hebben gevormd met meerwaarde voor het dorp”, aldus
directeur Marc Janssen van projectontwikkelaar Suyderland.
De Jan Linders-supermarkt in het
dorp verhuist naar het complex en
kan vanaf december beginnen met
de inrichting van de ongeveer 1.600
vierkante meter winkeloppervlakte.
“De supermarkt wordt uniek”, vertelt
David Hovestad, supermarktmanager
van Jan Linders. “En duurzaam: we
gebruiken 100 procent led-verlichting
en de vloer wordt verwarmd met
warmte van onze koelinstallaties.
Deze nieuwe supermarkt is een flinke
investering voor Jan Linders, maar
we zijn dan ook van plan nog lang in
Grubbenvorst te blijven.” Met voornamelijk transparante wanden wil de winkel de uitstraling naar het dorp open
houden. Ook worden bevoorradingsvrachtwagens voortaan in het pand
gelost. “Dat scheelt in de veiligheid en
geluidsoverlast”, aldus Hovestad. Jan
Linders wil in Grubbenvorst het liefst
elke zondag open zijn. “Helaas zijn we
door wetgeving in Horst aan de Maas
nog beperkt in die mogelijkheid.” De
opening van de supermarkt staat begin
maart gepland.
Projectontwikkelaar Suyderland
verwacht voor de zomer de overige
winkelpanden, inclusief de locatie
die vrijkomt na de verhuizing van
Jan Linders, ingevuld te hebben. “Wij

denken hierbij bijvoorbeeld aan een
dierenspeciaalzaak, opticien, groentezaak of daghoreca”, aldus Marc Janssen.
Van de zeventien appartementen
in het complex zijn er nog slechts vier
verkocht. “Maar we hebben een aantal
opties en veel belangstellenden. Dit
type woningen en zo dicht bij voorzieningen, is uniek. Daarom hebben we
dit volume aangedurfd”, aldus Janssen.
Gies Janssen, één van de kopers, is
enthousiast wanneer hij hoort dat hij
waarschijnlijk half januari al de sleutel
krijgt. “Ik woon met mijn vrouw in een
mooi, vrijstaand landhuis. Dat vergt
veel werk en we willen graag gaan
genieten. Op Santfort biedt veel faciliteiten en het doet niet onder voor ons
huis nu. We kunnen hier hopelijk nog
lang blijven zitten, met bijvoorbeeld
een dokter en apotheek voor de deur.
Alles wat je nodig hebt voor je eerste
levensbehoefte, is op rollator-afstand.”
“Een ontwikkeling als deze wordt
de komende jaren niet meer opgestart in Grubbenvorst”, denkt Marc
Janssen. Hij verwacht dan ook dat de
appartementen de komende maanden
verkocht gaan worden.
Op zaterdag 30 november organiseert Suyderland een open dag van
11.00 tot 13.00 uur.
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Toverland ontvangt 600.000e bezoeker
De 600.000e bezoeker van 2013 passeerde maandag 18 november om 10.30 uur de entree van Attractiepark
Toverland. Dat maakt 2013 het meest succesvolle jaar in de geschiedenis van het park. Toverland ontving al 100.000
bezoekers meer dan vorig jaar.

De 600.000e bezoeker was familie
Wouts uit Bergen op Zoom. Patrick,
Tamara en hun vierjarige zoon Damiën
verbleven een lang weekend bij Center
Parcs van waaruit ze naar het park
kwamen. Bij de entree werden zij feestelijk onthaald met een bos bloemen
en een jaarabonnement voor het hele
gezin. ‘Wij dachten: dit is een grap, we
winnen nooit wat. Maar het is echt.
We waren al van plan om in de zomer
een keer terug te komen, dat gaat nu
zeker gebeuren’, reageerden de verraste

bezoekers. Attractiepark Toverland groeit
dit jaar ruim twintig procent. Het grote
aantal bezoekers is volgens Toverland
vooral te danken aan de opening van
de Magische Vallei, een nieuw parkdeel.
Ook de toenemende bekendheid en de
hoge waardering die het relatief jonge
attractiepark krijgt op beoordelingssites,
spelen mee. Op consumentenwebsite
Zoover haalde Toverland dit jaar gemiddeld een 8,6. De directie verwacht
uiteindelijk op ruim 620.000 bezoekers
uit te komen in 2013.

Open Coffee Sevenum
Bij recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum vindt op donderdag 28
november Open Coffee plaats. Tijdens Open Coffee kunnen ondernemers
met elkaar praten en ideeën uitwisselen. De activiteit begint om 15.00 uur.
Open Coffee is een landelijk
bestaand concept, waarbij ondernemers samenkomen om onder andere
kennis uit te wisselen, bij te praten,
te brainstormen of om ideeën te
bespreken. De ondernemers worden
om 15.00 uur welkom geheten door
eigenaren van De Schatberg, Ronald

Karlijn Dapper
Résidence La Vie en Rose te Lottum
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Karlijn,

voor de
gefeliciteerd met de nominatie
Maas 2013
ondernemersprijs Horst aan de

Karlijn,
gefeliciteerd met deze
welverdiende nominatie!

Goed
ondernemerschap
moet je belonen.

www.rabobank.nl/horstvenray
Samen sterker.
kieren.
Dat is het idee van coöperatief ban

Proficiat met deze
nominatie: een kroon op
5 jaar ondernemerschap

Succesvol ondernemen doe je samen.

ze graag terzijde, niet alleen
met hart voor ondernemers. We staan
Rabobank Horst Venray is een bank
en de Jo Janssenprijs
Maas
. De Ondernemersprijs Horst aan de
met geld, maar ook met raad en daad
stimulans voor ondernemers.
zijn een blijk van waardering en een

en Karin Hoppzak. Om 17.00 uur staat
de afsluiting gepland. Een vorige
editie van Open Coffee vond plaats bij
gasterie de Lieve Hemel in Sevenum.
Deze Open Coffee wordt georganiseerd door Hint Vormgeving, Puur
Lien en Ondernemersclub Sevenum.
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politiek 15

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 Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

SP pleit voor behoud snelle treinverbinding Horst-Sevenum
Dagelijks maken honderden mensen gebruik van station HorstSevenum. Het station is een belangrijke verbinding tussen de regio en
Eindhoven en de Randstad. Ondanks het groeiend aantal reizigers dreigt de
snelle intercity die tussen Venlo en Den Haag rijdt en ook in Horst-Sevenum
stopt, te verdwijnen.
De SP vindt dit een slechte zaak.
Tijdens de raadsvergadering van 19

november heeft de partij het gemeentebestuur gevraagd om samen met

gemeente Venlo in actie te komen
tegen het mogelijk verdwijnen van de
verbinding.
SP-raadslid Thijs Coppus: “Steeds
meer mensen stappen in HorstSevenum op de trein. Het zou zonde
zijn als deze snelle verbinding zou
verdwijnen. Wij vinden dat de gemeen-

ten in de regio zich bij de Nederlandse
Spoorwegen en de Tweede Kamer sterk
moeten maken voor behoud van de
intercity.” Sinds 2006 stopt de intercity
in Horst-Sevenum. Volgens de SP heeft
de snelle trein haar waarde bewezen.
“Horst-Sevenum is een relatief klein
station. Wij begrijpen dat het bijzonder

is dat er een intercity op dit station
stopt. Maar de afgelopen jaren is het
aantal reizigers alleen maar toegenomen en er is geen duidelijke reden
waarom de trein moet verdwijnen.”

De komende periode zult u het CDA
nog meer tegenkomen dan anders. De
kans voor u om ons te voeden met uw
vragen, belangen en informatie. En van
onze kant zullen wij u vragen hoe u
denkt over zaken die op het gemeentebordje liggen.
Horst aan de Maas is een prachtige
gemeente om in te wonen, werken en
leven. Het CDA heeft daar door de jaren

heen een flinke steen aan bijgedragen. Het CDA heeft nu elf leden in
de gemeenteraad en dat willen wij
graag zo houden om ervoor te blijven
zorgen dat het goed wonen, werken
en leven is in Horst aan de Maas.

ook het bezoek van Bert Otten, vicevoorzitter van de PvdA, aan Sevenum op
23 november een succes wordt. We
starten de dag zoals alle dagen met een
canvasactie waarbij we huis aan huis
met de Sevenummers in gesprek gaan
over hun omgeving. Daarna organiseren
we van 14.30 tot 16.00 uur een themabijeenkomst in café De Sevewaeg in
Sevenum over sociaal ondernemerschap.

Dus: wilt u uw mening met betrekking
tot sociaal ondernemerschap delen
met Bert Otten, wethouder Birgit op
de Laak of een van onze raadsleden?
Of wilt u met ons in gesprek over uw
eigen omgeving? Kom dan op zaterdag
23 november om 14.30 uur naar
Sevenum. Graag tot dan.
Roy Bouten,
namens PvdA Horst aan de Maas

Thijs Coppus,
raadslid SP Horst aan de Maas

Vooruit kijken
De CDA-kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 is
vastgesteld. Er staat een groep enthousiaste mensen klaar met een warm
hart voor Horst aan de Maas en al haar inwoners.
Tijdens de ledenvergadering
op woensdag 13 november, die
gehouden werd bij zaal Wilhelmina in
Swolgen, is een mooie CDA-kieslijst
vastgesteld. Een goede variatie van
jong en oud, man en vrouw en uit

alle kernen van onze gemeente. Zo
houden we voeling met alles wat er
leeft en speelt.
Altijd al houdt het CDA nauw
contact met de inwoners, onze achterban. In persoonlijke kwesties of grote

onderwerpen, hebben wij altijd een
luisterend oor en houden contact. Niet
altijd kunnen we iedereen tevreden
stellen want ook in de gemeentepolitiek geldt dat we het niet altijd leuker
kunnen maken. Maar ook onpopulaire
zaken gaan we niet uit de weg en daar
kunnen we op aangesproken worden.
We zullen uitleggen waarom, hoe en
wat. Open en transparant.

Marlies Janssen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Bert Otten bezoekt Sevenum
Nog drie dorpen te gaan in onze 16 dorpentour, een initiatief van de
PvdA Horst aan de Maas om politiek en burger dichter bij elkaar te
brengen. Het doel was om elke maand met een politiek kopstuk in een van
onze zestien dorpen langs te gaan om aan onze inwoners te vragen wat
men vindt van de politiek in hun buurt, gemeente, Nederland en Europa.
Inmiddels hebben we dus dertien
van de zestien dorpen bezocht en
hebben we onze partijvoorzitter, een
Europees Parlementslid, elf Tweede

Kamerleden en een van de kandidaat
lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen in Horst aan de Maas op bezoek
gehad. Tijdens deze bezoeken hebben

we met ruim 250 inwoners gesproken
en hebben we dertien themabijeenkomsten georganiseerd. We zijn vooral
blij met de welwillendheid van onze
inwoners om mee te werken aan onze
bezoeken. Zonder uitzondering worden
de korte vraaggesprekken interessante
gesprekken over de huidige situatie en
de toekomst van onze dorpen en onze
gemeente. We zijn er van overtuigd dat

Lokaal maatwerk nodig bij nieuwe Drank- en Horecawet
Tijdens de raadsvergadering van deze week is de nieuwe Drank- en
Horecawet vastgesteld. Essentie stemde hiermee in, maar heeft wel extra
aandacht gevraagd voor lokaal maatwerk. Want dat is nodig om in de
kleine kernen gezonde gemeenschapshuizen te houden.
In de nieuwe wet wordt sterk
ingezet op preventie en handhaving.
Natuurlijk vinden we allemaal dat
excessen, zoals comazuipen, moet
worden voorkomen. Onderzoekers
komen met steeds meer bewijzen
over de negatieve effecten van
alcohol op de ontwikkeling van de
hersenen bij jongeren. De wet pro-

beert onverantwoorde verstrekking van
alcohol, met name aan jongeren, te
beperken door bijvoorbeeld schenktijden in te stellen. Een prima streven,
maar toch zitten er enkele mitsen en
maren aan de wet. Wat is er aan de
hand? Gemeenten moeten voor 1 januari 2014 afspraken maken over paracommercie. Hiermee wordt bedoeld

oneerlijke concurrentie tussen reguliere
horeca en bijvoorbeeld gemeenschapshuizen. Dit komt vanwege niet
gelijke voorwaarden tussen beiden.
Een paracommerciële instelling als een
gemeenschapshuis mag geen feesten
en partijen houden voor privépersonen
omdat dit oneerlijke concurrentie is
voor plaatselijke horecaondernemers.
Gemeenschapshuizen zijn namelijk
vaak gefinancierd door gemeenschapsgeld en er gelden andere vergunningen. Aan de andere kant worden subsidies voor gemeenschapshuizen beperkt

of afgeschaft. Ze moeten hun ‘eigen
broek ophouden’. Daar is op zich niets
mis mee. Echter, om gemeenschapshuizen in stand te houden zijn wel inkomsten nodig om het onderhoud (laat
staan investeringen) te kunnen betalen.
Essentie vindt dat gemeenschapshuizen
als aanjager voor sociale samenhang
dienen, vooral ook in kleine kernen.
Volgens Essentie is er geen sprake van
oneerlijke concurrentie als er in een
dorp geen horecaondernemer is of
als de lokale horeca geen feesten en
partijen kan of wil organiseren. Er is

dan geen redelijk alternatief en in dit
geval mogen gemeenschapshuizen
wél de lokale bevolking faciliteren
bij hun jubilea of feestelijkheden.
Indien in dorpen wel horeca aanwezig is, dan bieden lokale afspraken
en samenwerking tussen horeca en
gemeenschapshuis de oplossing. Op
deze manier wordt volgens Essentie
lokaal maatwerk geleverd. En dat is
nodig om de leefbaarheid in de kleine
gemeenschappen van Horst aan de
Maas hoog te houden.
Janny Hermans, raadslid Essentie

Er valt veel geld te besparen door tijdig na te denken
Voordat een college besluit om te (laten) onderzoeken of er een
regionaal (wedstrijd)zwembad moet komen had ze zelf toch wel even een
eenvoudig onderzoekje kunnen doen. Gratis.
Regionale mooie baden hebben we: de Berckt, de Schatberg en
Center Parcs. Alvorens opdracht te
geven tot een onderzoek en daar
geld in te stoppen had het college
zichzelf de volgende vragen kunnen
stellen: Kan De Berkel open blijven
naast een regionaal zwembad?

Welke extra kosten voor gebruikers van
onze gemeente (entree en reiskosten)?
Extra tijdsbeslag voor onze inwoners?
Zou er na onze ”rand van de krant
benadering” nog wel draagvlak te
vinden zijn? Een democratische check
in de raad zou met deze gegevens
duidelijk gemaakt hebben dat het

onderzoek zinloos was. Zeker ook
met de opstelling nu van de college
partijen. Boodschap: ”bezint eer ge
begint.”
D66er Han van Driel en de SP
hebben al eerder laten weten dat ze
tegen sluiting van De Berkel zijn. Nu
geeft één collegepartij in Hallo aan
dat ze De Berkel niet wil sluiten. De
andere collegepartij heeft nog wat
moeite. Deze zegt onder andere het
onbespreekbaar te vinden als het

zwembad in het centrum van Venlo
komt te liggen. Is Tegelen wel goed?
De verantwoordelijk wethouder geeft
aan dat het in ieder geval niet verder
dan het Floriadeterrein mag liggen.
Met deze laatste opmerking en die van
Essentie zou je haast denken dat er een
bestemming voor het Floriadeterrein
gezocht moet worden. Het zwembad is
dan geen doel, maar een middel. Komt
zoiets vaker voor? Wat er echt toe doet
is dat het college geld lijkt te verspillen

door niet de juiste aanpak te kiezen.
Wat er zoal nog meer onnodig aan
geld wordt uitgegeven onttrekt zich
aan ons oog. Onze gemeente verdient
dat het college beter met ons geld
om gaat. D66 dringt bij herhaling aan
dat het college heldere doelen moet
stellen en vroegtijdig en open moet
overleggen. Dat voorkomt onnodige
onderzoeken en geldverspilling.
Andries Brantsma,
D66

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
21 november 2013
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Bezorging kalendergids
en afvalkalender 2014
Ook dit jaar ontvangt u van ons weer de kalendergids en de afvalkalender voor 2014.
Hieronder zetten we even op een rijtje wanneer u wat van ons kunt verwachten.

Gemeente oogst lof van Brabantse collega’s

‘Horst aan de Maas is de
beste in afvalscheiding’
“Horst aan de Maas heeft met 21 kilogram het laagste aantal kilo’s restafval per inwoner per
jaar. En dat is echt bijzonder weinig”, zegt Johan Bens. “Een aantal jaren op rij waren dat Land
van Cuijk en Boekel. Maar die zijn nu ingehaald door Druten en door Horst aan de Maas. De
laatste scoort landelijk het beste: in geen enkele gemeente hebben ze de hoeveelheid restafval
zo ver weten te reduceren.”
Johan Bens is beleidsadviseur bij
Omgevingsdienst Brabant Noord, een uitvoerende dienst voor 19 gemeenten en de Provincie
Noord-Brabant. De ODBN is verantwoordelijk
voor de efﬁciënte inzameling en verwerking van
huisafval en het exploiteren van milieustraten
in de gemeenten van het land van Cuijk en
Boekel. Zij heeft dus ook een kien oog voor hoe
dat in andere gemeenten en regio’s is georganiseerd. “Het terugbrengen van restafval is een
gemeenschappelijk streven. Daarin kunnen we
van elkaar leren. De bedoeling is dat we in 2021
in de regio Brabant Noordoost nog maar een
kwart van het restafval produceren dat we in
2010 hadden. Met als grote einddoel om in 2030
helemaal geen restafval meer te hebben.”

Kalendergids 2014.
De bekende Kalendergids 2014 wordt huisaan-huis verspreid in de periode van
20 november tot en met 20 december.
Hebt u op 21 december 2013 nog geen kalender ontvangen? Haal er dan een bij de receptie
van het gemeentehuis of laat het ons even
weten via 077 - 477 97 77.
Afvalinzamelkalender 2014
Al uw afvalstromen in één overzicht

Retouradres
Gemeente Horst aan de Maas
Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Ook handig:
uw eigen afvalkalender
online!

Aan de bewoners van:

Via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
vindt u uw eigen afvalkalender online.
Of u kunt de handige app ‘afvalwijzer’ in uw
appstore downloaden. Hiermee ontvangt u
op uw telefoon of in uw mailbox
herinneringen om uw afval
buiten te zetten!

Wij zorgen er dan voor dat er alsnog een kalendergids bezorgd wordt. Net als vorig jaar krijgt u
ook een persoonlijke afvalkalender 2014 van
ons. Deze ontvangt u bij de reguliere post in de
periode tussen 5 en 7 december 2013. Bewaar
deze kalender goed want er zijn geen reserveexemplaren beschikbaar.
Uw persoonlijke afvalkalender is en blijft
het hele jaar ook digitaal te bekijken via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.
En als u in het bezit bent van een smartphone
of tablet kunt u ook de handige app ‘afvalwijzer’
in uw appstore downloaden.
Hiermee ontvangt u op uw
telefoon of in uw mailbox herinneringen om uw afval buiten
te zetten.

Zo valt de afvalkalender bij u op de deurmat

Raadsthemabijeenkomst op
dinsdag 26 november 2013
Het thema is “Keuzes Sociaal Domein”
Tijdens deze bijeenkomst zal nader worden ingegaan op te maken
keuzes in het Sociaal Domein m.b.t. het persoonsgebonden budget
en huishoudelijke hulp
De avond ziet er als volgt uit:
20.00 uur: Opening door de voorzitter, dhr. C. van Rooij.
20.05 uur: Inleiding over de keuzes door wethouder B. Op de Laak.
20.15 uur: In 4 groepen wordt een toelichting gegeven op de 4 keuzes.
21.15 uur: Plenaire discussie over de te maken keuzes aan de hand van stellingen o.l.v. de voorzitter
22.00 uur: Afsluiting.
Deze avond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.
De vergadering wordt live in AUDIO uitgezonden via de website: www.horstaandemaas.nl

Positief
“We hebben net een symposium achter de
rug ter ere van het 25-jarig bestaan van de
Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA)
Land van Cuijk en Boekel. Wethouder Birgit
op de Laak van Horst aan de Maas was een
van de sprekers. En haar verhaal is positief
ontvangen”, aldus Bens. “Er valt genoeg te leren
van hoe Horst aan de Maas het georganiseerd

heeft rond huisafval. Vooral met de tuinkorven
is Horst aan de Maas uniek. Een hele interessante manier om keukenafval, de ‘natte fractie’,
van tuinafval te scheiden. Want zo lang je het
tuinafval droog houdt, heb je er een waardevolle
grondstof aan.” Het ODBN gaat komend jaar
in haar werkgebied een afvalproef doen met
tuinkorven en gezamenlijke inzameling van
keukenafval en luiers. Ook het scheiden van de
natte fractie uit het restafval biedt volgens Bens
perspectief.
Scheiden aan de bron
Horst aan de Maas heeft in 2012 de tariefzakken ingevoerd, waarbij inwoners per zak
restafval betalen. “Dat is in de BCA-gemeenten
al in 1996 gebeurd en op beide plekken zie je
dat die tariefzakken bijdragen aan de reductie
van restafval,” zegt Bens. Daarnaast worden in
Horst aan de Maas veel grondstoffen zoals plastic, drankpakken en blik al aan huis gescheiden
van het restafval. “De resultaten in Horst aan
de Maas laten zien dat mensen hiertoe bereid
zijn als je goede faciliteiten biedt. Ook communiceren over wat je doet en waarom je het doet,
levert hieraan een bijdrage. ”

Gemeente pakt zwerfﬁetsen op NS-station aan

Haal uw ﬁets op, voorkom verwijdering!
Op het NS-station in Hegelsom staan een hoop ﬁetsen die volgens de gemeente niet meer
gebruikt worden. Het gaat om goede ﬁetsen waarvan de gemeente vermoed dat deze al geruime tijd niet worden opgehaald door de eigenaar, maar ook om echte ﬁetswrakken. Al deze
verwaarloosde ﬁetsen komen de toegankelijkheid en uitstraling van het station niet ten goede.
De gemeente is daarom samen met de politie een actie gestart om wees- en zwerfﬁetsen op te
ruimen.
Eerst labelen, dan verwijderen.
De ﬁetsen worden eerst voorzien van een
waarschuwingslabel. De eigenaar heeft dan nog
een kans om de ﬁets zelf weg te halen. Staan
de ﬁetsen met een waarschuwingslabel er na 2
weken nog, dan worden deze ﬁetsen verwijderd
door de gemeente.
Gaat het om echte ﬁetswrakken dan komen
deze ﬁetsen direct bij het oud ijzer terecht. Nog
bruikbare ﬁetsen gaan naar een stalling bij de

gemeentewerf en gaan vervolgens naar de
WAA groep in Venlo. Ze worden dan geregistreerd als ‘gevonden goederen’ op de website
www.gevondenofverloren.nl. Eigenaren kunnen
hun ﬁets daar ophalen, samen met een aangiftebewijs.
De gemeente start in week 47 met labelen.
Heeft u dus nog een ﬁets op het NS-station in
Sevenum staan waar u niets mee doet? Haal
deze dan op, voordat wij het doen!

Balies burgerzaken
vrijdag 29 november gesloten
Om de dienstverlening aan u te verbeteren, vinden er regelmatig werkzaamheden aan onze
(digitale) systemen plaats.
Op vrijdag 29 november is er de hele dag geen baliedienstverlening mogelijk door team
Burgerzaken. Dit betreft alle producten en diensten van Burgerzaken, waaronder de aanvragen
van reisdocumenten (paspoort, ID-kaart en rijbewijs). Ook kunnen er dan geen reisdocumenten
of rijbewijzen worden afgehaald. Verder is de balie van belastingen (team FSSC) gesloten.
De balies van team Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) en team Vergunningen zijn wel geopend.
Wij vragen uw begrip voor de situatie.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Peelheideweg 12
Broekhuizen
Veerweg 13
Griendtsveen
St. Barbarastraat
ongenummerd

Grubbenvorst
Brandakkersweg 1b
Kloosterstraat 33
Horst en Hegelsom
Buitenkans Tienrayseweg,
Akkerweg, Bosstraat
Lottum
Broekhuizerweg 22

Melderslo
Blaktweg 20
Sevenum
Maasbreeseweg 7
Frankrijkweg 19
Swolgen
Mgr. Aertsstraat 37, Generaal
Demseystraat 24 en Legert 3

Alcohol en jongeren: “Bekijk ’t ff”
Op 1 januari 2014 wordt de wettelijke leeftijdsgrens voor alcoholgebruik verhoogd van 16 naar
18 jaar. Daarom start de gemeente Horst aan de Maas eind 2013 met een aantal activiteiten
voor het voorkomen van alcoholmisbruik. De activiteiten zijn vooral bedoeld voor jongeren
maar ook voor ouders, open jongerencentra, verenigingen en de horeca.
Keetkeurmerk
Keten in Horst aan de Maas kunnen in 2014
meedingen naar de titel ‘Vetste keet van Horst
aan de Maas’. Onderdeel daarvan is een ‘keetkeurmerk’. Keten die voldoen aan de eisen van
brandveiligheid en verantwoord alcoholgebruik
krijgen dit keurmerk. De gemeente wil daarmee
de veiligheid in de keten vergroten en drankmisbruik terugdringen.
Mobiele bioscoop
Begin 2014 trekt de mobiele bioscoop ‘Bekijk
't ff’ langs de Open jongerencentra (OJC’s) in
Horst aan de Maas. De ﬁlm is het startpunt voor
gesprekken over de ‘soos van de toekomst’.
OJC’s worden uitgedaagd om te zoeken naar
nieuwe activiteiten om jongeren onder de
achttien jaar aan zich te binden. De combinatie
‘uitgaan en alcohol drinken’ is voor die leeftijdsgroep immers geen optie meer.

Uw tuin
eens lekker
opgeruimd?

Discussieavond
In januari is er een discussieavond voor jongeren, hun ouders, horecaondernemers, verenigingen en andere organisaties.
De deelnemers gaan met elkaar in gesprek
over de vraag hoe zij omgaan met de nieuwe
leeftijdsgrens voor alcoholgebruik en hoe ze
daarin kunnen samenwerken. De basis voor het
gesprek is de documentaire ‘Bekijk ’t ff’. Daarin
komen inwoners, ondernemers, verenigingen
en OJC’s uit Horst aan de Maas aan het woord
over jongeren en alcohol.
De activiteiten worden uitgevoerd door de
gemeente Horst aan de Maas in samenwerking met Synthese, politie, brandweer,
GGD en Vincent van Gogh voor Geestelijke
Gezondheidszorg als onderdeel van de aanpak
Lekker Friz!.

Grote hoeveelheden tuinafval kunt
Uw tuin
u elke zaterdag tussen 12 en 16 uur
brengen naar de gemeenteeensgratis
lekker
werf, Americaanseweg 43 in Horst!
Kleine hoeveelheden fijn tuinafval
opgeruimd?
kunnen in de tuinkorf.

Gemeente wil meer lokale
bedrijven inschakelen
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

De gemeente wil ondernemers uit Horst aan de Maas een eerlijke kans bieden om gemeentelijke opdrachten te kunnen verwerven. Daarvoor is er een register van lokale ondernemingen in
het leven geroepen. Bedrijven kunnen zich voor dit register aanmelden en de gemeente houdt
hier rekening mee bij aanbestedingen.

Uitgangspunten
De gemeente moet echter ook rekening houden

Steeds meer mensen moeten goed nadenken over de beste manieren hun geld goed te besteden. Daarvoor kan het nodig zijn hierbij advies te krijgen. De gemeente Horst aan de Maas en
Gilde Opleidingen bieden daarom, gratis, een korte cursus aan voor bewoners die graag tips
en adviezen willen.
Je leert een begroting te maken, die je direct kunt gebruiken voor jouw eigen situatie. Daarnaast krijg
je allerlei besparingstips en adviezen over het aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen.
De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van twee uur.
Waar en wanneer wordt de cursus gegeven en hoe laat vindt deze plaats?
Dit staat nog niet vast. Zodra alle aanmeldingen zijn ontvangen wordt de keuze bepaald.
Er zijn twee mogelijkheden:
• op maandag 9 en 16 december, van 19.00 tot 21.00 uur, bij Gilde Opleidingen, Henri Dunantstraat 40,
Oostrum (tegenover het station), of
• op dinsdag 10 en 17 december, van 15.00 tot 17.00 uur, bij het BOC, Gebr. Van Doornelaan 63, Horst
Aanmelden
U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij Gerard Laenen van Gilde Opleidingen, via g.laenen@rocgilde.nl
of gewoon via telefoon, 0478 - 55 77 77. Dit kan tot en met maandag 2 december a.s.
De volgende gegevens hebben we nodig voor uw aanmelding:
• U geeft aan op welk van de bovengenoemde tijdstippen u beschikbaar bent.
• U geeft uw naam en adresgegevens door en een emailadres, als u die hebt.
• Tot slot moet u ook nog uw BSN-nummer vermelden.

Ook in jouw omgeving komt
kindermishandeling voor...
Kindermishandeling is moeilijk te zien. Lichamelijk geweld, zoals de bekende blauwe
plekken zijn goed te herkennen. Maar hoe herken je de gevolgen van seksueel misbruik,
uitschelden of vernederen van een kind? En wat met een kind dat te weinig aandacht of
lichamelijke zorg krijgt of een kind dat getuige is van huiselijk geweld.
Kindermishandeling en getuige zijn van huiselijk geweld heeft grote impact op kinderen. Ze
raken vaak getraumatiseerd en ontwikkelen
diverse klachten en problemen zoals depressiviteit, zich terugtrekken of uiten zich juist
agressief, ongehoorzaam en onhandelbaar.
We horen vaak… ‘gelukkig gebeurt het niet in
mijn omgeving’ en ‘ik ben het nog nooit tegengekomen’. Maar niets is minder waar. Ook in
Horst aan de Maas komt het voor.
Als je signalen van kindermishandeling in je
omgeving ziet, onderneem dan altijd actie!
Waarschijnlijk ben je niet de eerste die wat
ziet, maar misschien ben je wel de eerste die

wat doet. Praat met iemand uit je omgeving
over het vermoeden. Het is belangrijk dat het
geweld stopt en dat er hulp komt in het gezin.
Huiselijk geweld gaat niet zomaar over!
Heb je te maken met huiselijk geweld of
kindermishandeling. Bel met het Advies en
Meldpunt Kindermishandeling Limburg (AMK)
voor advies of het melden van kindermishandeling. Zij kunnen je als slachtoffer, dader
of betrokkene helpen om uit deze situatie te
komen. Zij zijn bereikbaar op 0900-123 12 30
of kijk op www.watkanikdoen.nl Ook kunt u
contact opnemen met het landelijk steunpunt
Huiselijk geweld via 0900-126 26 26.

Collectieve zorgverzekering
voor minima in Horst aan de Maas

Ondernemers: meld u aan!

Waarom inschrijven?
Inschrijving in dit register is voor lokale ondernemers de manier om aan de gemeente
kenbaar te maken dat zij belangstelling hebben
om zaken te doen met de gemeente. In haar
inkoopbeleid geeft de gemeente aan dat eigen
ondernemers een reële kans moeten krijgen om
gemeentelijke opdrachten te kunnen verwerven.

Omgaan met geld, hoe doe je dat?

18 t/m 23 november Week van Kinderen Veilig

Grote hoeveelheden tuinafval kunt
u elke zaterdag tussen 12 en 16 uur
gratis brengen naar de gemeentewerf, Americaanseweg 43 in Horst!
Kleine hoeveelheden fijn tuinafval
kunnen in www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
de tuinkorf.

Register
Het Register ondernemers Horst aan de Maas
krijgt een plek op de website van de gemeente
(www.horstaandemaas.nl). Hier vinden ondernemers ook een eenvoudig vragenformulier dat
ingevuld moet worden om een plek te krijgen
op deze lijst. Dit vragenformulier is inmiddels op
de website beschikbaar en we hopen dat het
register snel een goed overzicht zal bieden van
de bedrijvigheid in Horst aan de Maas.
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Gratis cursus

met de nationale en Europese regelgeving.
Uitgangspunt is in ieder geval dat de gemeente
zichzelf de verplichting oplegt om bij opdrachtverleningen na te gaan of een van de ondernemers uit het Register ondernemers Horst aan de
Maas ingeschakeld kan worden.
Goed voorbeeld
Wethouder Loes Wijnhoven hoopt dat veel
ondernemers zich aanmelden voor het register:
“De gemeente Horst aan de Maas wil met haar
inkoopbeleid een goed voorbeeld geven als
het gaat om het stimuleren van de plaatselijke
economie”.
Iedereen kan vanaf januari 2014 het Register
ondernemers Horst aan de Maas op de website
van de gemeente raadplegen. Het zou mooi
zijn als ook andere bedrijven en organisaties
deze lijst gebruiken als er opdrachten verleend
moeten worden. Op die manier stimuleren we
met z’n allen onze plaatselijke economie.

Met ingang van 1 januari 2014 kunnen inwoners van Horst aan de Maas met een minimum
inkomen en een beperkt vermogen weer een beroep doen op de collectieve zorgverzekering
voor minima (CZM). De CZM is ondergebracht in het “GemeentePakket Compleet” van zorgverzekeraar VGZ. Het “GemeentePakket Compleet” is zo opgezet dat individuele aanvragen voor
bijzondere bijstand overbodig worden, omdat die extra vergoedingen ook in het collectieve
pakket zitten.
Hoe hoog is de premie?
De premie voor de basisverzekering bedraagt
in 2014 € 90,19 per maand per verzekerde.
De premie voor de aanvullende verzekering
bedraagt € 34,95 per maand per verzekerde. De
totale premie voor het volledige pakket bedraagt
dan € 125,14 per maand per verzekerde van
18 jaar en ouder. Voorwaarde is wel dat u het
volledige pakket (basisverzekering plus aanvullende verzekering) neemt. Daarnaast verstrekt
de gemeente een bijdrage van € 115,20 per jaar
per verzekerde van 18 jaar en ouder. Ook voor
de CZM geldt een wettelijk verplicht eigen risico
van € 360,00 per verzekerde per jaar.
Aanmelden?
Als u meer informatie wilt of als u denkt in
aanmerking te komen voor de ﬁnancieel gunstige collectieve zorgverzekering, dan kunt u
hiervoor terecht op www.horstaandemaas.nl.
Vanaf donderdag 21 november 2013 kunt u op
deze website ook de benodigde aanvraagformulieren downloaden. U kunt zich hiervoor ook
telefonisch melden bij klanten contact centrum
(kcc) van de gemeente Horst aan de Maas. De
gemeente is bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur; telefoonnummer 077 - 477 97 77.
Formulieren insturen!
Met de bijbehorende uitleg kunt u vervolgens
de formulieren zelf invullen en samen met de

gevraagde bewijsstukken opsturen naar de
gemeente Horst aan de Maas, t.a.v. team Werk,
Inkomen & Zorg (WIZ).
Dit moet u doen vóór 6 december 2013.
Als u nu niet bij zorgverzekeraar VGZ verzekerd
bent wordt door invulling van het aanmeldingsformulier VGZ ook de opzegging van uw huidige
verzekering per 1 januari 2014 verzorgd door
zorgverzekeraar VGZ. Zeg dus niet zelf rechtstreeks op bij uw huidige zorgverzekeraar. U
kunt alleen overstappen als u geen premie achterstand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar.
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Mijn dorp is het afgelopen jaar in woonkwaliteit vooruit gegaan

Inwoners Horst aan de Maas
zijn positief over hun dorp

De gemeente Horst aan de Maas heeft meer dan 40.000 inwoners, verdeeld over zestien dorpen. Wat vinden
deze inwoners van de woonkwaliteit van het dorp waarin ze wonen? Van hen stelt 36 procent dat de woonkwaliteit
van hun dorp is toegenomen en maar 12 procent vindt dat de woonkwaliteit het afgelopen jaar juist omlaag is
gegaan. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Centrum van Swolgen verrijkt reageert één van
Van de
door verlichting bij kerk
de stemmers.
inwoners uit
Nieuwbouw
Horst aan de
De Schoolstraat in Horst zou
Maas vindt
eens goed aangepakt moeten en nieuwe
functies voor
dus dan één
worden
oude gebouwen
derde dat de
De kern van de gemeente is worden door
woonkwaliteit
aanzienlijk verbeterd
de stemmers
in zijn of haar
genoemd als factoren die de woondorp is toegenomen. Een groot deel
kwaliteit vergroten. “Er is een geweldig
van de inwoners, 45 procent, vindt
medisch centrum gekomen in Meerlo
dat de woonkwaliteit gelijk gebleven
in het oude gemeentehuis, waar heel
is. “Het centrum van mijn dorp en de
veel mensen gebruik van kunnen gaan
infrastructuur zijn enorm verbeterd”,

maken.” Van de stemmers is 12 procent
het niet eens met de stelling. Zij vinden
dat de woonkwaliteit juist omlaag
gegaan is. “De gemeente geeft te
weinig service en in de kleine dorpen
zijn steeds minder winkels en horecagelegenheden te vinden”, is de reactie
van een inwoner.
Over de veiligheid van de buurt,
het verkeer en het uitgaan in Horst aan
de Maas zijn de stemmers overwegend positief. Maar 18 procent van de
ondervraagden geeft aan in een buurt

te wonen waar wel
eens is ingebroken.
“Alhoewel er bij
ons wel eens
is ingebroken,
voel ik me hier
toch heel veilig”, reageert
een stemmer.
Een andere
stemmer: “Er is
hier veel sociale
controle in de buurt.”
Het merendeel van de inwoners van Horst aan de Maas, 68 procent, voelt zich veilig in het verkeer in
de gemeente. Ook tijdens het uitgaan
blijken er weinig bedreigingen te zijn.

Maar 4 procent van
de ondervraagden
voelt zich niet
veilig tijdens
het uitgaan in
Horst aan de
Maas. “Er zou
wel wat vaker
gecontroleerd
mogen worden
op alcohol”,
vindt één van de
stemmers. Voor meer
resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

enkel jaar, dit kan toch echt niet
kloppen. Heeft de Floriade jullie dan
niets geleerd, of ziet Sint dit alweer
verkeerd? Weet je wat, ik vraag het
mijn Piet. O ja, dat mag ook al niet.
Ik vraag het mijn paard, want die
is immers wit. O nee, ik vergis mij,

want hij heeft een zwarte stip. Toch
hinnikt hij mij wat in mijn oor. Beste
Sint, volgens mij krijgen de burgers
eindelijk gehoor.

Oneens
12%

Neutraal
45%

Eens
36%

Weet niet
7%

Ingezonden brief

Sinterklaasgedicht
Sinterklaas hoeft niet lang na te denken, wat hij de gemeente Horst ver
weg aan de Maas, zal schenken. Een beetje gezond verstand, want volgens
Sint hebben ze dat efkes verpand.
Negen miljoen voor de
paardenliefhebber. Ja mensen,
volgens mij voelen zij zich niet lekker.

Hokjes van goud, straatstenen van
zilver en een mestvaalt van brons. Ja
mensen het kan echt niet minder.

Het paardencentrum in Deurne
gaat van erme ozel dicht, want met
1 miljoen verlies per jaar konden
zij niet meer voldoen aan hun
betalingsplicht.Deze grootheidswaanzin
moet echt wel stoppen. Jullie helpen
een paar ondernemers voor een

J. van den Munckhof,
America

blijvend gevestigd
in VENRAY
Wilhelminastraat 35B 5802 BA Venray
Tel. 06 - 46 67 18 78 / 06 - 31 63 25 27

Iedere zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

NOVEMBER: SCHERPE AANBIEDINGEN
OP UW INBOUWAPPARATUUR
GEHELE MAAND NOVEMBER GRATIS INBOUWEN

Inbouwkoelkast
Exquisit EKS145RV

Volledig geintegreerde
vaatwasser Beko DIN1531

Van € 299,00 voor

Energieklasse A+
5 programmas
uitgestelde start
Eco programma
5 JAAR
FABRIEKSGARANTIE
Van € 499,00 voor

Energieklasse A+
Inhoud 145 liter
Afmetingen 87,9 x 54,5 x 54,5
(ook in ander maten
leverbaar), Sleepdeur
2 jaar fabrieksgarantie

€ 199,00

Exquisit inbouw oven
EBE 555-1U
Energieklasse A, RVS,
inhoud 56 liter,
7 ovensystemen, timer,
draaiknop bediening,
inbouwmaten:
60.0 x 56.0 x 56.0 cm
Van € 399,00 voor

€ 279,00

Half geintegreerde vaatwasser
Exquisit EGSP 1130EB
Energiekl.: A+, Geluidsniv.: 49 dB
RVS bed.paneel, progr.: 6
Max. belading: 12 couverts
Bestekvoorziening: korf
Zoutindicator, Glansindicator
Inbouwmaten (hxbxd) 82x60x57
Van € 399,00 voor

€ 299,00

€ 369,00

Beko inductiekookpl. met booster HII64400AT
Br.: 60 cm, Inductiezones : 4
Booster: x 4, Sensortoetsen. vooraan
Restwarmte indicator per zone
Elektronische aanduiding van
het geselecteerde vermogen, Timer
Overkookbeveiliging Kookpandetectie
Aut. uitsch. Afm (H x B x D) NIS : 560 x 490

Wist u dat wij:

inhoud 30 liter
10 automatische programmas
Kinderslot
5 standen
Nismaat 45x56x52 cm
Inclusief inbouwraam
Van € 429,00 voor

• een eigen service en
reparatiedienst hebben
• gratis bezorgen in de regio
• kosteloos uw
oude apparaten afvoeren
• alle artikelen op vooraad hebben
• binnen 24 uur leveren
• uw apparaat kosteloos
op verdieping zetten
• in de maand november gratis
uw apparatuur inbouwen
• wij alle merken inbouwapparaten kunnen leveren
tegen een zeer scherp tarief.
Loop gerust binnen en laat u
vrijblijvend informeren naar de
mogelijkheden.

€ 299,00

Bestron schouwkap
RVS 90 cm
afzuigcapaciteit 650m3
1 motor
3 standen
Geschikt voor recirculatie
55DB
Van € 199,00 voor

€ 369,00

€ 139,00

Beko onderbouw telescopische afzuigkap
CTB6407X

Inbouw kookplaat
Etna T106VRVSA

Van € 179,00 voor

€ 129,00

U kunt bij ons terecht voor nieuwe apparaten
in verpakking of nieuwe apparaten met lichte
transportschade tegen zeer aantrekkelijke
prijzen. Wij verkopen o.a, de merken AEG,
Siemens, Beko, Samsung, LG

Combimagnetron RVS
ETNA T2130RVS

Van € 499,00 voor

Beko onderbouw
telescopische afzuigkap
CTB6407X

www.partijdumper.nl

Afm. (br): 58 cm, 4 kookz.
Uitv. vangschaal: RVS
twee bandstalen pandragers
tweed. branders met geëmailleerde deksels
Soort gas: aardgas
geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 490 mm
Van € 199,00 voor

€ 169,00

Openingstijden
Maandag van 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Gratis bezorgen in een
straal van 20 km
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en 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. 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.

Ingezonden brief

Regionaal zwembad goedkoper, maar verder weg
Volgens het bericht in HALLO Horst aan de Maas van 7 november is het
goedkoper om het huidige zwembad te vervangen voor een regionaal
zwembad. Er wordt vrijwel alleen gefocust op het financiële plaatje.
Wat zal dit betekenen voor de toekomst?
en zonder bibliotheek? Het is
belangrijk dat iedereen in beweging
blijft, leert en ontwikkelt, kinderen

Wordt Horst aantrekkelijker met
een bioscoop in het buitengebied
een zwembad op het Floriadeterrein

leren zwemmen en ouderen blijven
sporten maar of je dat nu bereikt
door ze (als je bijvoorbeeld in Meerlo
woont) 17 kilometer te laten fietsen?
Als je gezonde, vitale, tevreden
burgers wilt en als gemeente ook een
aantrekkelijk klimaat wilt scheppen
voor jonge mensen om zich te

vestigen of te blijven wonen, moet
daar ook iets tegenover staan en
ik geloof niet dat je dat bereikt
door de voorzieningen buiten de
gemeentegrenzen te plaatsen.

A. van Dijk, Horst
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VOOR AL ONzE
KAAsKLANTEN
DE KALENDER 2014

GRATIs!
WINKELWAARDE € 2,50
MAx 1 pER KLANT!

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
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DE NIEUWE COLLECTIE

Gemeente Horst aan de
Maas is onderhevig aan
veranderingen. Zoals het
vroeger ging, gaat het allang
niet meer. Of dat goed of
slecht is. Ik heb geen idee.
Misschien is een snelle
conclusie dat een combinatie
van de twee werelden
genoeg stof oplevert om
daarover goed na te denken.

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

Ns, HOEslAKENs
Er is wEEr VOlOp FlANEl, lAKE
EN DEKbEDOVErTrEKKEN!

1 bout EXTRA!
Geldig op dinsdag 26 november 2013

Bespreking Poll week 45

Op een goed feest is geen alcohol nodig
Nu de alcoholleeftijd van 16 naar 18 jaar verschuift per 1 januari, ontstaan
er meer en meer initiatieven om feestjes voor jongeren te organiseren
waar geen alcohol wordt geschonken. Ook OJC Walhalla uit Sevenum gaat
evenementen organiseren voor jongeren tussen veertien en zeventien jaar uit
Horst aan de Maas. Zij willen graag laten zien dat feesten ook leuk is zonder
alcohol, een idee dat voor veel jongeren nu nog ondenkbaar is. Alcohol en
feest horen bij elkaar. Dat blijkt ook uit de resultaten van de poll van vorige
week. Op de stelling Op een goed feest is geen alcohol nodig, antwoordde
45 procent van de stemmers met ‘eens’. Meer dan de helft was het niet eens

met de stelling, zij vinden dat alcohol en een goed feest bij elkaar horen.
Yolanda Caspers-Michiels uit Horst zegt hierover: “Waarom gunnen we onze
kinderen niet wat wijzelf wel gehad hebben? We hebben het over een avond
alcohol drinken niet over alcoholisme. Het breekt hersencellen af? Wij hebben
vroeger allemaal ons plezier beleeft in de kroegjes op feestjes en partijen en
waarschijnlijk drinkt menigeen nog geregeld een alcoholische versnapering
op een feestje. Maar zoals bij meerdere wetgevingen: wij gunnen onze jeugd
niets meer. Daaraan kun je wel zien dat wij en onze ouders inderdaad flink wat
hersencellen verloren hebben!?”

Verruiming openingstijden is een last voor
kleine ondernemers
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De gemeenteraad van gemeente Horst aan de Maas beslist op
17 december over een voorstel van het college, waarin staat dat winkeliers
zelf mogen bepalen wanneer ze open zijn op zon- en feestdagen.
Dit voorstel werd in maart dit jaar ook al ingediend, maar werd toen van
tafel geveegd.
In een evaluatie over de verruiming van de winkeltijden gaven
ondernemers aan dat ze meer vrijheid willen. Ook gemeenten rondom Horst
aan de Maas hebben de verruiming al ingevoerd. Het is geen last, maar het

biedt kansen, want de ondernemers kunnen groeien. Daarnaast kunnen ze
hun organisatie aanpassen aan recente ontwikkelingen en vaker hun winkel
laten zien, om daarmee bekendheid te vergroten.
Van de andere kant worden kleine ondernemers gedwongen om mee te
gaan. Als ze niets doen, lopen ze omzet mis. Zeven dagen in de week open
gaan is voor een kleinere winkel een te groot risico. Op een zondag zijn ze
meer geld kwijt en de omzet comperseert de extra kosten niet. Verruiming
openingstijden is een last voor kleine ondernemers. Wat vindt u?

Een nieuwsblad maken
zoals HALLO Horst aan de Maas
is leuk. Samen met een
professioneel team kijken we
wekelijks wat er leeft en
speelt. Met deze informatie
maken we een papieren en
digitale versie van het
nieuwsblad. We hebben laatst
een lezersonderzoek
meegestuurd en de teller van
het aantal ingevulde enquêtes
staat op dit moment op meer
dan 2.500 exemplaren. Dat is
ontzettend veel! De uitkomst
van het onderzoek is nog niet
bekend, maar dat zoveel lezers
de moeite nemen om iets over
ons nieuwsblad te vinden. Het
is fantastisch. Ook hiervoor
geldt: een gezonde discussie
over het voortbestaan van je
product of dienst moet je altijd
blijven voeren. Misschien laat
dit onderzoek wel zien dat het
raadzaam is om voortaan een
andere koers te gaan varen.
Gistermiddag ging mijn
dochtertje van ruim anderhalf
jaar samen met andere
kinderen van haar
kinderopvang zwemmen. Het
kleine meisje vindt dit
geweldig. Of en waar dat
volgend jaar nog mogelijk is, is
nog maar de vraag. Op dit
moment voert de
gemeenteraad van Horst aan
de Maas een discussie over het
wel of niet sluiten van
zwembad De Berkel en waar
een eventueel regionaal
zwembad zou moeten komen.
Goed om hierover met zijn
allen te blijven nadenken.
Politicus Rudy Tegels sprak
dinsdag tijdens de
raadsvergadering een mooie
zin. “Sluiten of niet. Wat we
zeker niet moeten doen in deze
hele discussie, zijn onze ogen
sluiten.” En dat geldt eigenlijk
voor elke discussie. Nooit je
ogen sluiten!
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 46) > Zonder zoutkist ga ik niet strooien > eens 38% oneens 62%
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55-jarige carnavalsclub blijft verjongen

De jonge garde van GMV De Peg
GMV De Peg, de Gekke Maondig Vereniging van Lottum, bestaat dit jaar 55 jaar. De laatste tijd heeft deze
vereniging veel nieuwe jonge leden erbij gekregen. “Dat is goed voor de verbinding met het dorp”, vertellen Paul
van Dijk en Joost van Deelen (beiden 28).

reden voor jongeren om bij De Peg te
willen, is dat zo’n vereniging natuurlijk
ook heel gezellig is. “Het is een hele
diverse groep en we zijn van oorsprong geen vrienden. Maar als je drie
maanden constant op elkaars lip zit,
dan schept dat gewoon een hele goede
band. Ook buiten de vereniging gaan
we nu veel met elkaar om”, vertelt
Joost.
Dat de vereniging aan het vernieuwen is, wil niet zeggen dat oude
tradities veranderen. De nieuwe garde
houdt de tradities juist heel strikt in
stand. Paul: “ We gaan natuurlijk wel
met onze tijd mee, maar de jongeren
zetten ook wel echt de oude tradities,
zoals samen eieren eten, voort.”

Dit jaar is een extra druk jaar voor
GMV De Peg. Ze bestaan 5 x 11 jaar
en dat wordt van 22 tot 24 november
gevierd met een jubileumweekend.
Op de Markt in Lottum komt een tent
te staan waar verschillende feesten en
zittingen voor jong en oud gehouden
worden. Iedereen uit Lottum en omliggende dorpen is welkom. Joost: “We
willen dat weekend vooral feestvieren.
We kijken terug op een hele mooie tijd,
maar we kijken natuurlijk ook vooruit.
Omdat carnaval hier zo leeft, willen
we ook graag iets terugdoen voor alle
vrijwilligers en mensen die ons altijd
geholpen hebben. Het feest is dus niet
alleen voor ons, maar voor het hele
dorp.”

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
Joost van Deelen, Erwin Vos en Paul van Dijk vieren met GMV De Peg hun 55-jarig jubileum
Tot een paar jaar geleden bestond
GMV De Peg al heel lang uit dezelfde
leden. “Maar de laatste vijf jaar zien we
dat er verandering is in de samenstelling van de groep. De oudere mannen
gaan weg en daar komen jongere
voor in de plaats”, zegt Paul van Dijk.
Joost en Paul zijn beiden sinds een
aantal jaar lid van de Gekke Maondig
Vereniging en horen dus bij de nieuwe
garde van De Peg.
Joost: “Ik denk dat we in een paar
jaar tijd voor bijna de helft vernieuwd

zijn. Dit is heel positief. Voor een
vereniging is het belangrijk dat er een
goede verbinding met het dorp is. Daar
zie je dat ouderen met uitgaan ook
steeds meer een stapje terugnemen en
dat de jongeren er juist bijkomen. In de
vereniging moet je dat dus ook terug
zien komen. De levensvatbaarheid
van een vereniging zit namelijk in de
breedte: we willen zo divers mogelijk
zijn. En met leden tussen de 21 en 50
lukt dat tot nu toe heel aardig.”
Voorzitter van De Peg, Erwin Vos,

legt uit waarom de vereniging zo in
trek is bij de jeugd. “In een klein dorp
als Lottum groeit iedereen op met
carnaval. Het leeft hier heel erg, ook
bij de jeugd. Als zij uitgaan, komen
ze vaak terecht bij de jeugdraad. Dan
maken ze echt een carnavalsseizoen
mee en dan zie je dat sommigen daar
erg van onder de indruk zijn. Ze groeien
zo naar het carnaval toe en een paar
jaar later melden ze zich dan aan voor
de vereniging.”
Een andere, ook niet onbelangrijke

Zwaluwwand bij visvijver
Kasteelse Bossen
Aan de visvijver bij de Kasteelse Bossen in Horst is een zwaluwwand geplaatst. De wand is bedoeld voor
oeverzwaluwen, die hier hun nest kunnen gaan maken. De wand is geplaatst nadat vogelwerkgroep ’t Hökske het
idee indiende bij Landschap Horst aan de Maas.

Boerenovenweg 6 Tienray
Tel. 0478 691669

www.nabbenverhuur.nl
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Heerlijke kerst familiebrunch
1e en 2e kerstdag van 11 tot 15 uur

Voor maar E 22,50.

Antraciet grijs
* Pantone 433 U, 100%
* C = 33%, M = 3%, Y = 0% en K = 95%
* R = 22, G = 39 en B = 50

Oranje/geel
* Pantone 116 U, 100%
* C = 0%, M = 16%, Y = 100% en K = 0%
* R = 225, G = 210 en B = 0

Kinderen voor de helft

De kleuren liggen vast en mogen niet veranderd worden zonder toestemming van de directie
van Het Maaspaviljoen.

Zie onze website voor details!

Veerweg 15, 5872 AE Broekhuizen - tel. 077-4631444 - fax 077-4631777
info@maaspaviljoen.nl - www.maaspaviljoen.nl
Lettertypen
* Restaurant = LuzSans - Book
Aangepast zijn de letter R en de letters t. Nooit gebruiken als font, alleen als lettercontouren!
* Het Maaspaviljoen = Century Cothic Regular
Veel huizen in Nederland
Spatiëring is aangepast, alleen gebruiken als lettercontouren!

Mollenbestrijding

hebben nog geen kunststof kozijnen

Stap nu voordelig over!
Lijnwerklaatste hoop’
‘De
* De illustratie aan de linkerzijde heeft dezelfde lijndikte als de letter R van Restaurant.
Hierdoor ontstaat een evenwichtige indeling. Bij vergroting of verkleining van het logo dient

deze lijndikte in verhouding
mee te veranderen.
Overlast
van mollen
* De illustratie dient altijd aflopend geplaatst te worden, aan de linkerzijde!
bel
dan
de
* In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat de antracietgrijze achtergrond verder doorloopt
naar
beneden. De witte lijn aan de onderzijde loopt dan door, zoals het ontwerp hierboven aangeeft.
mollenbestrijder

Tel. 077 398 61 03
of 06 36 08 66 35
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

Voor meer info of een gratis offerte op maat:

06 - 180 30 513 of
topvensters@kpnmail.nl

Inzegening kapel Heierhoeve
Op vrijdag 18 oktober hebben we de kapel in ons buurtschap
Heierhoeve ingezegend. We hadden een geweldig mooie avond
met ruim 120 belangstellenden.
Daarom langs deze weg een woord van dank aan (de belangstellenden) alle aanwezigen en aan iedereen die hoe dan ook
heeft bijgedragen aan deze onvergetelijke avond.
Buurtschap Heierhoeve en oud Heierhoeve bewoners.

Landschap Horst aan de Maas hield
in 2013 het project Natuur Impuls.
Voor dit project konden particuliere
initiatieven om de natuur een impuls te
geven ingediend worden bij Landschap
Horst aan de Maas. Als het initiatief aan
de doelstellingen voldeed, dan konden
de indieners het plan uitvoeren en

betaalde Landschap Horst aan de Maas
het bedrag, dat ervoor nodig was.
Vogelwerkgroep ’t Hökske had een
plan ingediend om een zwaluwwand
aan de rand van de visvijver in Horst
te laten aanleggen. Na overleg met
visclub ’t Bliekske is er een plek gevonden, waar deze wand het beste aange-

legd kon worden. De vogelwerkgroep
hoopt dat er in de toekomst oeverzwaluwen een nest gaan maken om hier
hun jongen groot te laten worden.
Ook hoopt de volgelwerkgroep
dat ijsvogels, die ook bij de Kasteelse
Bossen gezien zijn, ook gebruik gaan
maken van de wand.

Volgende sponsoren maakten de bouw mogelijk;
Atent hekwerken, Bert Stamfort Bouwbedr., Claessen Transport,
Dakdekkersbedr. A. Segers, Delfstoffen Combinatie Maasdal,
Driessen Bouwcenter, Euroveen BV, Fam. Stassen, Gem. Venlo,
Gijs Jansen IJzer en Metaalrecycling, Jansen - Noy Mode,
Loonbedr. Gebr. Van Enckevort, Loonbedr. Gebr. Hermans,
Loonbedr. Kurstjens, Loonbedr. Van Der Sterren, Nedri Spanstaal,
Phicoop Shopping Center, Rabobank Horst-Venray en Stichting
Mededelingen.
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Tien jaar Stichting Ondernemersprijs Horst
Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas bestaat dit jaar tien jaar. Deze stichting verzorgt de
Ondernemersprijs, waarbij jaarlijks ondernemers uit Horst aan de Maas in de schijnwerpers gezet worden. Zelf wil
de stichting zelfs tijdens haar jubileum liever op de achtergrond blijven. “Wij willen dat alle aandacht naar de
ondernemers gaat”, stelt voorzitter Johan Janssen.

weer een stukje hoger.” Ook in de
toekomst hopen ze telkens nog te
kunnen verbeteren. “Deze stichting
heeft nog zeker ontzettend veel
mooie jaren voor de boeg. Alles valt
of staat met de sponsors en bijzondere
bedrijven in Horst aan de Maas. Die
zijn er genoeg in deze regio, dus
wij kunnen nog jaren vooruit”, zegt
Janssen. Hij vervolgt: “Zeker in deze
crisistijd is de economische groei heel
belangrijk. Bedrijven en ondernemers
zijn de spil hierin en wij proberen daar
extra aandacht voor te vragen.”
De uitreiking van de tiende
Ondernemersprijs vindt plaats op
donderdag 21 november. Om 20.00 uur
start het evenement in De Mèrthal in
Horst. De genomineerde ondernemers
zijn Geert Geurts en Peet Siebers van
Fixet in Sevenum, Marieke ClaessensSaris en Toon van Rens van Boerderij
Wienes, Boeren met Zorg in Hegelsom
en Karlijn Dapper van Résidence
La Vie en Rose in Lottum.

niet wat voor bijzondere bedrijven wij
allemaal hebben in Horst aan de Maas.
Met deze prijs krijgen deze bedrijven
toch de aandacht die ze verdienen.
We hopen dat de mensen van de
ondernemers horen en dan denken:
‘Jeetje, hebben we dat ook hier?’”
Een onafhankelijke jury bepaalt
welke ondernemer uiteindelijk
de prijs wint. Het bestuur heeft
hier dus geen stem in, maar kan
wel een korte omschrijving geven
van wat volgens hen een ideale
ondernemer is. “Zo’n ondernemer is
brancheonderscheidend, een goede
werkgever en zorgt voor continuïteit.
Het gaat echt niet alleen om het
geld dat een bedrijf verdient”, aldus
Janssen.
In de tien jaar dat de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas
bestaat, is de doelstelling steeds
hetzelfde gebleven. Craenmehr:
“De ondernemer staat altijd centraal.
Maar we leggen wel elk jaar de lat

Het bestuur van Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas
Stichting Ondernemersprijs Horst
aan de Maas (voorheen Peel Maas
Regio Ondernemersprijs) werd opgericht in 2004 op initiatief van Stichting
Horst Promotie. “De doelstelling van de
stichting is om het ondernemerschap

en vooral de ondernemers zelf onder
de aandacht te brengen en onderling te
verbinden”, zegt bestuurslid Annemie
Craenmehr.
De stichting vindt dat goed
ondernemerschap best een keer in de

schijnwerpers gezet mag worden. Dit
werkt stimulerend op ondernemers en
heeft een positieve uitstraling op de
gehele gemeente. Bestuurslid Els van
de Molen licht toe: “Inwoners van de
gemeente en ondernemers weten vaak

Jeugdhuis goed op weg
Stichting Jeugdhuis Hegelsom kan gerust ademhalen: het lijkt na veel tegenslagen toch allemaal goed te komen
met het jeugdhuis. Op dit moment wordt het jeugdhuis grondig verbouwd en uitgebreid.
De inrichting van het gemeenschapshuis is ook verzekerd, nu een
gedeelte daarvan betaald wordt door
het VSB Fonds. Volgens het bestuur van
Stichting Jeugdhuis Hegelsom doen zij
een bijdrage van 30.000 euro. Hiermee
kan het jeugdhuis een gedeelte van de
geraamde inrichtingskosten betalen. De
bedoeling is dat OJC Phoenix en Jong
Nederland begin volgend jaar weer
hun vaste onderkomen krijgen in het
opgeknapte jeugdhuis. Ook is er dan
plek voor bijvoorbeeld de naschoolse
opvang en een huiswerkklas. “De grote
wens om naast de verbouwing ook de
inrichting grondig aan te pakken gaat
hiermee realiteit worden”, aldus Rob
Geurts, voorzitter van de stichting.
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Adoptie jeu de boulesbaan Horst
Jeu de Boules Club Horst heeft voor één van haar banen een sponsor gevonden. Op donderdagmiddag 14
november onthulde Limgroup Horst haar sponsorbord. Het bord is daarna op de jeu de boulesbaan geplaatst.
Limgroup Horst, dat zich bezighoudt met de veredeling van asperges, aardbeien en paddenstoelen, gaf door
het overhandigen van een cheque uiting aan het steunen van de jeu de boulesvereniging. Commercieel
directeur Piet Beurkens was persoonlijk aanwezig om het bord te onthullen.
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Wiskundedag Dendron College

Laptops, snoep en wiskunde

Het is een drukte van jewelste op
de tweede verdieping van het juniorgebouw van het Dendron College. De
hele verdieping is gereserveerd voor

kinderen die bezig zijn met wiskunde.
Wiskundelerares Petra van der Worp
loopt samen met collega’s rond om
leerlingen te helpen. “De wiskundedag

bestaat uit de Wiskunde Alympiade
voor de leerlingen die wiskunde-A
hebben gekozen en de Wiskunde B-dag
is voor de leerlingen die wiskunde-

Nu Alles-in-1
Glasvezel met
1 jaar gratis
Interactieve TV

Interactieve HD TV,
Internet, Bellen van € 68,vóór € 51,50 /mnd met o.a.:

ü 2 HD tv-ontvangers
ü Gratis Opnemen Pakket
ü Gratis Spotify Premium

AD-10998/11-13

kpn winkel | kpn.com/overstap | 0800 0115

B doen”, zegt Van der Worp. De
opdrachten worden bedacht door het
Freudenthal Instituut. Van der Worp:
“Landelijk doen er ongeveer honderd
scholen mee. Het doel van deze dag
is om te laten zien, dat wiskunde niet
moeilijk hoeft te zijn. Iedereen kan het.
Scholieren mogen overleggen en zo
wordt wiskunde een stuk leuker.”
Op het Dendron College doen 290
leerlingen mee van havo 5 en vwo 5
en 6. “De leerlingen van het vwo doen
verplicht mee. De leerlingen van havo,
die wiskunde hebben gekozen, doen
ook mee. De leerlingen van vwo 6
doen de opdracht thuis in verband met
ruimtegebrek. De scholieren werken in
groepjes van vier, die ze zelf mochten
kiezen. Er zitten op school nu 53 groepjes”, vertelt Van der Worp. Overal op
de tafeltjes liggen opengemaakte
snoep- en chipszakken en staan flessen
frisdrank. “Het is veel nadenken. Soms
vinden we het meer Wiskunde-B dan
A”, geeft een groep havisten aan, die
wiskunde-A hebben. “Leuk is anders,
maar het is sowieso wel leuker dan
een toets.” Het Dendron College doet al
ongeveer tien jaar mee, geeft Van der
Worp aan. “Sindsdien is het systeem
hetzelfde gebleven, maar wel nieuw is
het veelvuldige gebruik van laptops en
mobieltjes. Dat was er tien jaar geleden nog niet bij”, zegt Van der Worp.

“De vragen zijn best pittig, maar
het is wel leuk dat je mag eten”, zeggen Koen en Gijs uit vwo-5. Elk jaar
bestaat de opdracht uit iets anders.
Dit jaar moeten de leerlingen van wiskunde-A wijken ontwerpen met blokjes
en zijn de wiskunde-B-leerlingen bezig
met spiegeling. De wiskundelerares
geeft aan dat het belangrijkste van de
wiskundedag de sfeer is. “De leerlingen doen het gewoon uit zichzelf. Het
is gezellig zonder een gevoel van ‘we
moeten dit doen’. Iedereen neemt
rustig de tijd, terwijl ze mogen gaan
als ze klaar zijn. Maar ze hebben geen
haast. We hebben nog nooit in hoeven
grijpen. Dat komt, denk ik, doordat we
de scholieren zelf de groepjes laten
kiezen en dat is belangrijk omdat er
veel overlegd wordt.”
“We liggen op schema”, geven
Lea, Vera, Kim en Elke aan. Zij zitten op
vwo-5 en hebben wiskunde-B. “Het is
logisch nadenken, maar de opdracht
lijkt soms meer op natuurkunde”,
geven de meiden aan. Een ander
groepje vwo-5 met wiskunde-B geeft
aan dat het aardig lukt. “Als je het
goed doet, is het makkelijk punten scoren. Maar het is veel puzzelen”, geven
Michiel, Jaer, Menno en Machiel aan.
“Voor een keer is het leuk”, zeggen de
heren, terwijl er een tafeltje achter hen
weer een snoepzak opengaat.

*Actieprijs geldt voor alle Alles-in-1 Glasvezel pakketten i.c.m. een jaarcontract. Na 12 maanden
betaal je voor Alles-in-1 Glasvezel: Instap € 58, /mnd, Standaard € 68, /mnd en Premium € 88 /mnd.
Kijk voor de beschikbaarheid en voorwaarden op kpn.com/overstap

Op het Dendron College in Horst vond op vrijdag 15 november de Wiskunde Alympiade en de Wiskunde B-dag
plaats. Tijdens deze dag gingen de leerlingen van havo 5 en vwo 5 en 6 aan de slag met een wiskundige opdracht,
waarbij ze geholpen worden door wiskundeleraren.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sjoerd Oudenhoven
16 jaar
Tienray
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Dan zou ik graag de directeur zijn van
een technisch bedrijf. Ik wil na mijn
Middelbare School mechatronica gaan
studeren. In mijn vrije tijd wil ik nog
blijven judoën. Ik wil heel graag daarin
blijven door trainen en een top judoka
worden. Ik judo nog al ongeveer 8 tot
9 jaar.
Wie is je grootste held uit de
heldenwereld?
Mark Huizinga, hij is een top judoka. Hij
inspireert me vooral omdat ik zelf ook
judo. Ik train zelf ongeveer drie keer
per week, daarbij doe ik nog twee keer
fitness. Als ik een dag hem zou mogen
zijn zou ik een aan een groot judo toernooi mee willen doen. Ik heb hem ooit
in Rotterdam gezien, maar ik heb hem
helaas niet ontmoet.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?

Een nieuwe quad. Ik heb er zelf al een,
maar ik zou er heel graag een nieuwe
bij willen. Ik vind het belangrijk dat ik
dan leer om te gaan met verschillende
quads. Ook zou ik een nieuwe willen
voor de snelheid, ik heb nu een 200 cc
quad, maar ik zou heel graag een 450
cc willen hebben.
Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
Venetië, ik ben er zelf tijdens mijn
zomervakantie in Italië geweest. Ik ben
ook in Milaan geweest, maar ik vond
dat Venetië toch iets bijzonderder, door
alle kleine straatjes en het water. Ik
denk dat dan de meest origineelste
plek op zo’n bootje is, tijdens het varen.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het wel handig, omdat je heel
snel iets kunt regelen, afspreken of
doorgeven. Mijn favoriet is Whatsapp
en Facebook, omdat ik daar het meest
gebruik van maak. Dat zijn toch wel de
meest populaire groepen onder de sociale netwerken.

Cadeautip: de culinaire eetbon

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

Ervaar zelf wat 25 jaar ervaring voor u kan betekenen.
Neem contact op voor een persoonlijk en duidelijk advies!

www.spreeuwenbergadministratie.nl
Meldersloseweg 139, 5962 AA Melderslo T 077 - 398 71 22
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Sjoerd Oudenhoven Mies

Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een BMW X6, die auto vind ik al best
wel lang mooi door het sportieve
uiterlijk. Ik probeer op mijn 17e mijn
rijbewijs te halen. Dan ga ik natuurlijk
eerst in een kleine auto rijden, om dan
te kunnen sparen voor die BMW X6.
Het liefst zou ik die auto in de kleur
bruin willen hebben.
Wat is uniek aan jou?
Ik blijf altijd mezelf en ben erg behulpzaam. Ik kan heel goed mijn eigen
mening over dingen geven, ik ben niet
bang om dingen te zeggen.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk op zaterdagen bij de
Boerenbond in Swolgen. Mijn werk
bestaat daar uit het in elkaar zetten van
machines, zoals bijvoorbeeld grasmaaiers, en het bijhouden van het magazijn.
Door mijn maatschappelijke stage ben
ik daar terecht gekomen. Ik werk daar
nu denk ik bijna een jaar.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Mijn verjaardag, omdat ik dan alle
aandacht krijg en goed word verwend.

Ik vind het gezellig omdat al mijn
familie en vrienden dan bij elkaar zijn.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
De afstand van mij naar school, dat
is ongeveer vier kilometer en ik fiets
daar ongeveer twintig minuten over.
De route bestaat uit een heel lang recht
stuk, dus ik ben zo op school.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Een 8,5 voor Duits. Ik denk dat Duits
een van mijn beste vakken is, ik ben er
wel goed in. Het is niet mijn favoriete
vak, dat is gym. Dan houd ik me bezig
met sport en fit zijn en dat vind ik wel
belangrijk.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan maak ik eerst mijn opleiding op
het Dendron College af, daarna zou
ik mijn vervolgopleiding afmaken en
tegelijkertijd sparen. Van dat geld wil
ik een mooi, groot huis kopen, met
genoeg grond en een mooie sportauto.
Zon of sneeuw?
Allebei, omdat ik in de winter vaak op
wintersport ging. Dan vond ik altijd
heel leuk omdat ik dan ging skiën.
Maar de zomer vind ik ook leuk.
Tijdens de zomervakantie kan ik lekker
zwemmen, varen en op het terras
zitten.
Discotheek of kroeg?
Discotheek, ik vind dat daar betere
muziek gedraaid wordt. De muziek
staat daar ook vaak harder. Ik vind de
discotheek ook vaak gezelliger dan de
kroeg, dus ik ga vaker naar een discotheek. In een kroeg kom ik eigenlijk
nooit.
Stad of dorp?
Ik woon zelf in een klein dorp, maar de
stad vind ik leuker omdat daar meer te
beleven is. Een stad is een stuk gezelliger dan een dorp. Ik zou later wel
graag bij een stad willen wonen, maar
niet midden erin. Ik wil later in een
groot huis wonen, dus dan zou ik iets
buiten te stad willen wonen. Als ik een
stad zou kunnen kiezen dan zou ik voor
Venray kiezen.

Column

Jeugdsentiment
Soms heb je van die
momenten, dan gebeurt er iets
magisch, iets wat je mee terug
de tijd in neemt. Bepaalde
herinneringen en gevoelens
van vroeger laat je nooit los,
die zitten ergens diep in je
gedachten en soms borrelen ze
op. Vorige week gebeurde
zoiets: heel even was ik weer
dat kind van vroeger.
Geheel toevallig fietste ik er
zo tegenaan: mijn liefde van een
heel aantal jaren geleden. Ik had
het niet direct door, maar ineens
zag ik het gebeuren en direct
voelde ik dat gevoel wat ik al
heel lang niet meer gevoeld had:
een bepaalde spanning, sensatie,
zenuwen en blijdschap. Ieder
ander was er waarschijnlijk zo
voorbij gefietst, zo bijzonder is
het namelijk helemaal niet. Verre
van dat. Maar eerlijk is eerlijk, ik
ben toch stiekem wel even
gestopt en van m’n fiets gestapt.
Met m’n camera gereed stond ik
er hoor, eindelijk, tussen al die
kinderen, aan de gracht
Sinterklaas op te wachten! Al die
jaren heb ik het vol spanning op
tv zien gebeuren, de intocht van
Sinterklaas. Nooit heb ik het live
meegemaakt, dus stik jaloers dat
ik altijd was op al die kinderen
uit de grote stad. En nu stond ik
er dan toch, een beetje ouder
dan wel, maar goed who cares.
Omringd door zwarte pieten
wachtte ik op het grote, meest
indrukwekkende moment: de
boot.
De stoomboot die Sinterklaas
naar Nederland brengt, met
daaromheen een heleboel toeters
en bellen: vlaggen, echte stoom,
nog meer zwarte pieten en
natuurlijk onze held Sinterklaas.
Daar kwam ie aan hoor, mijn
favoriete moment brak aan. En
ja, die boot die was er inderdaad.
Maar waar waren al die toeters
en bellen gebleven? En die
indrukwekkende dot stoom? En ik
meende toch echt dat die boot
vroeger enkele maatjes groter
was?
Direct realiseerde ik me dat
het misschien beter is als
sommige dromen en verlangen
van vroeger, gewoon die geweldige, fantasievolle herinnering
blijven. Zo mooi als jij dingen in
je gedachten vol fantasie
gevormd hebt, is het waarschijnlijk nooit in het echt. Dromen zijn
nu eenmaal dromen, en dat zijn
ze niet voor niets!
Mies

sport

21
11

18 t/m 23 november
Beproef uw geluk en geef
een draai aan het rad voor leuke prijzen en kortingen!
Ontvang een cadeaubon twv 10% van het totale aankoopbedrag*

*actievoorwaarden zijn in de winkel verkrijgbaar.
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Keuze uit drie voorstellen

Kevin van Leuven
gaat racen in Engeland
Door: Stichting United Racing
Kevin van Leuven uit Swolgen van het voormalige United Gebben Racing team heeft besloten het volgende
seizoen deel te nemen aan het British Superstock 600 kampioenschap. Kevin werd dit jaar derde in het
ONK Supersport kampioenschap. Hij maakt voor zijn eigen ontwikkeling de uitstap naar Engeland.
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Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl

99
Extra 500 gram Varkenskophaas
nu 4,
weekend Slagroomrol of Mokkarol 99
actie van Ut Bruêdje
nu 3,
van 6,45

van 4,75

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 21 t/m zaterdag 23 november 2013.

Tevens spaaractie voor korting op spellen en puzzels t/m week 50-2013.

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Van Leuven op het ONK Spa Francorchamps dit jaar (Foto: Henk Teerink)
Kevin: “Het Engels kampioenschap
staat hoog aangeschreven en is een
kweekvijver voor jongens die op een
hoger niveau willen racen. In Nederland
ben ik zo goed als uitgeleerd en kan
ik mij niet verder ontwikkelen. Het is
onzeker hoe het ONK er volgend jaar
gaat uitzien, dus ik heb besloten niet af
te wachten en de stoute schoenen aan
te trekken.”
Van Leuven ontving drie voorstellen van teams. De keuze van de

Swolgenaar viel op G&S Racing. “Dit
is een niet al te groot team met twee
coureurs in de Stock 1000. Ik zal deelnemen in de Superstock 600. Hiervoor
heb ik gekozen omdat ik alle circuits
nog moet leren kennen en het niveau
in de Supersport zo hoog ligt dat ik in
een leerjaar met nieuwe circuits en een
groot veld niet wil ondersneeuwen”,
legt Van Leuven uit.
Teammanager Mark Fisher laat
weten blij te zijn met de komst van

Kevin van Leuven. “Kevin begrijpt dat
hij hard moet werken omdat hij de
banen nog nooit heeft bereden, maar
ik weet zeker dat hij met hulp van het
team hard kan werken om de resultaten te bereiken die zowel Kevin als het
team verdienen. Ik weet zeker dat zijn
ervaring hem helpt in die opgave.”
Kevin: “ Ook wil ik zoveel mogelijk
ONK-wedstrijden rijden als de kalender
toestaat en misschien zelfs voor het
kampioenschap in Nederland gaan.”

erstmis bij Horecacentrum de Sevewaeg
Kerstmis 2013 staat weer voor de deur...
Speciaal voor deze bijzondere gelegenheid hebben onze koks met veel
zorg en passie een Kerstmenu voor u samengesteld. Op 1ste en 2de
Kerstdag kunt u vanaf 18.00 uur in ons uiterst sfeervol aangeklede
grand café van een prachtig 4-gangen Kerstdiner genieten.
Dit 4-gangen Kerstdiner serveren wij voor € 39,75 per persoon.
Kinderen tot 4 jaar zijn gratis en kinderen van 4 tot 12 jaar betalen
€ 14,95 per persoon. Buiten het 4-gangen Kerstdiner is er ook een
speciaal kindermenu, waarvan de kinderen gebruik kunnen maken.
Het volledige Kerstmenu kunt u op onze website bekijken.
Reserveren is mogelijk via onze website, per e-mail of telefonisch.
Heeft u nog vragen of speciale wensen?
Neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Horecacentrum de Sevewaeg
Markt 3-7
5975 AM Sevenum
077-467 1345
info@sevewaeg.nl
www.sevewaeg.nl

Wittenhorst kan toch weer winnen

Zege Wittenhorst
kan ommekeer zijn
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De ontlading was groot bij de aanhang van Wittenhorst toen de goedleidende scheidsrechter voor het verlossende eindsignaal blies. Het kelderduel in klasse 1D ging met een 2-1 zege naar het eerste elftal van de Horster
voetbalclub.
Veel toeschouwers waren op de
wedstrijd afgekomen, nieuwsgierig
welke ploeg de eerste zege in
de wacht ging slepen. Zowel bij
Wittenhorst als bij SSS’18 uit Overloon
stond de teller pas op twee punten.
Wittenhorst opende feller en kon
uit de eerste aanval bijna scoren.
Thom Derks was opgerukt, maar
stond op een moeilijke positie om
doeltreffend uit te halen. Derks bleef
een plaaggeest voor de ploeg uit
Overloon. In de negende minuut
soleerde hij richting het doel. Hij
werd op onreglementaire wijze door
Koen van Bree en Stan Venhuizen
gestopt. De scheidsrechter wees naar
de stip. Derks greep de kans zelf aan

en schoot de bal onberispelijk in het
doel, 1-0.
Een paar minuten later kon spits
Bram Rubie schieten, maar de bal
was voor de doelman te grijpen.
Hierna nam SSS’18 het spel over. Met
lange halen werden de voorwaartsen gezocht. De fysieke kracht moest
het werk afmaken. Doordat Will
Spreeuwenberg achterin ontbrak, leek
Wittenhorst in de problemen te komen,
maar de formatie gaf geen krimp.
Na de rust wilde SSS’18 doordrukken en opnieuw kreeg Wittenhorst
het achterin druk. In de 65e minuut
leek SSS’18 langszij te komen. De bal
werd uit een scrimmage van dichtbij
ingeschoten, maar via een miraculeuze

redding van doelman Sjors Witt verdween de bal langs de goede kant van
de paal. Frits Lucassen schoot daarna
over. Ook een inzet van invaller Koen
Verlinden had geen succes.
Het offensief van SSS’18 ebde weg.
De Horstenaren konden de overkant
weer gaan opzoeken. Eerst kon Gijs
Hagens uit een corner bijna raak
koppen. Uiteindelijk kreeg Thom Derks
de bal. Zijn uithaal betekende de 2-0.
Met alle macht zette SSS’18 een
slotoffensief in. Het tegendoelpunt uit
een corner kwam van Stan Venhuizen.
Zijn kopbal betekende de 2-1. In de
resterende minuten was de spanning
voelbaar, maar waren de krachten bij
SSS’18 weggevloeid.
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Verlenging
hoofdtrainer Lottum
Het bestuur van SV Lottum en hoofdtrainer John Klaassens uit Leunen
zijn een contractverlenging overeengekomen.
Het bestuur en de trainer van het
eerste voetbalelftal hebben gezamenlijk besloten om het aflopende contract
van de trainer met één jaar te verlen-

gen. John Klaassens is op dit moment
bezig aan zijn tweede seizoen bij de
vijfde klasser uit Lottum. Klaassens
volgde Jan Nijs uit Tegelen op.

Horster hockeyers
verliezen van koploper
Door: Hockey Club Horst
Zondag moest het eerste herenteam van Hockey Club Horst aantreden tegen de koploper in Blerick. Blerick is
een fris jong team met enorm veel energie. Sinds vorig jaar hebben zij de stijgende lijn te pakken. Ze winnen vrij
gemakkelijk hun wedstrijden met vele goals verschil.

Scheidsrechtsvereniging

Spelregelavond

Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray houdt op dinsdag 26 november haar jaarlijkse spelregelavond in clublokaal Trefhove in Horst.
Speciale gast deze avond is Theo Hoogink. De bijeenkomst begint om
19.30 uur.
Speciale gast Theo Hoogink is
jarenlang actief geweest binnen
de wereld van de politie. Hij maakt
als leidinggevende deel uit van de
Rotterdamse ME bij de begeleiding
van en soms de strijd met de
supporters rondom wedstrijden in
stadion De Kuip.

Beveiliger van
de leden van het
Koninklijk huis
Ook was hij beveiliger van de
leden van het Koninklijk Huis en chef
van de oudste bereden brigade in ons
land. Hoogink verzorgt een inleiding
over hoe je als scheidsrechter beter

om kunt gaan met spelers en publiek.
Hij vertelt aan de hand van zijn
ervaringen in de dagelijkse praktijk
meer over de verbale en non-verbale
communicatie met spelers, officials en
publiek. De laatste jaren is Hoogink
werkzaam geweest bij het opleidingscentrum voor de politie in Sevenum
om zijn collega’s te trainen in geweld
en gevaarbeheersing. Naast zijn
lezing vindt ook de afsluiting van de
jaarlijkse clubspelregelkampioenschappen plaats, waarbij prijzen zijn
te winnen. Voor deze avond nodigt de
scheidsrechtersvereniging alle verenigingsscheidsrechters, trainer-coaches,
leiders, jeugdleiders en iedereen
binnen de regio uit, die geïnteresseerd zijn.

Dit was voor de hockeyheren een
prettig uitgangspunt: wat heb je tegen
zo’n tegenstander te verliezen? De druk
lag duidelijk bij Blerick. Toch waren de
Horster heren er erg op gebrand om
punten te pakken of het Blerick in ieder
geval enorm lastig te maken.
De start was voor de Horster heren.
Binnen twee minuten ontstond een
strafcorner voor Horst. Helaas wist

Blerick deze te pareren. De toon van
de wedstrijd was gezet. Blerick ging
vol in de aanval. Binnen 15 minuten
stonden de hockeyheren van Horst op
achterstand, 3-0. Toch was de wedstrijd
niet gespeeld. Horst hield vast aan zijn
speelwijze en wist voldoende kansen te
creëren. Met succes, het werd nog voor
rust 3-1. Toen maakte Blerick, geheel
tegen de verhouding in, 4-1. Dat was

een domper voor de heren, net voor
rust. Horst kwam na de rust sterk terug
en de wedstrijd werd ondanks de stand
erg spannend. Het spel ging snel op en
neer en voor de toeschouwers werd er
een attractieve wedstrijd van gemaakt.
Er vielen voor beide teams nog twee
doelpunten waardoor de wedstrijd
eindigde in een 6-3 overwinning voor
Blerick.

GFC’33 overklast SV Lottum in derby
Door: Gerard Schatorjé, GFC ‘33
Zondag werd in Lottum de derby gespeeld tussen SV Lottum en GFC’33 uit Grubbenvorst. Twee jaar geleden werden
de onderlinge confrontaties uitgevochten in de zesde klasse en nu troffen beide teams elkaar in de vijfde klasse.
Onder grote publieke belangstelling werd de wedstrijd onder ideale
omstandigheden gespeeld. Vanaf de
eerste minuut werd duidelijk dat de
manschappen van trainer Casper Tielen
alleen maar genoegen wilde nemen
met drie punten. Zeer geconcentreerd en scherp spelend werd Lottum
vastgezet op eigen helft. Tot aan de

17e minuut kon Lottum de brilstand
vasthouden maar met een dubbelslag
binnen drie minuten kwam GFC op
een 2-0 voorsprong, door doelpunten
van Jeroen van Summeren en Etienne
Verhofstad. Lottum hoopte dat de gasten een tandje zouden terug schakelen
maar GFC nam geen gas terug en bleef
met verzorgd combinatievoetbal het

L

strafschopgebied van Lottum belagen. In de 32e minuut rondde Etienne
Verhofstad een vloeiende aanval over
de linkerflank doeltreffend af met een
hard schot in de verre hoek, 0-3. Enkele
minuten later veerden de Lottumse
supporters op toen een onachtzaamheid in de Grubbenvorster achterhoede
werd afgestraft, 1-3. De marge van

kwaliteit bij team geert nottelman

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

drie doelpunten werd voor de rust
nog hersteld nadat een pass door het
midden achter de Lottumse verdediging terechtkwam en Jop Hermkes de
sluitpost van SV Lottum omspeelde, 1-4.
In de tweede helft brachten beide
trainers alle wisselspelers in, maar dit
veranderde het spelbeeld niet. GFC
bleef de bovenliggende partij. Het
enige dat de Grubbenvorstenaren kon
worden verweten was dat ze slordig
omsprongen met hun gecreëerde
kansen. Alleen Juul Heldens scoorde

nog 1-5 nadat de keeper van Lottum
een corner niet onder controle kreeg.
Scheidsrechter Paul Heijnen telde geen
blessuretijd bij. “Achteraf bekeken een
gemakkelijke overwinning die mogelijk
nog hoger had kunnen uitvallen. De
wijze waarop onze spelers de wedstrijd
opgepakt hebben, geeft ons een goed
gevoel. Met deze drie punten heeft
het team vertrouwen getankt voor
komende zondag als koploper EWC
naar Grubbenvorst komt”, aldus trainer
Casper Tielen.

ELLEN
D
O
M
SHOW
G
N
I
M
I
EL 50% UR
W
T
O
OPRU
T
.0 0 U
GEN
N
12.0 0-17
I
N
T
A
R
V
D
O
K
OPEN

ANDE
AANSTA

G GE
ZONDA

zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

verkoop van diverse soorten zand en compost
Westerholtstraat 10, Horst • T 06 53 47 28 07 • t.hoeymakers@home.nl / openingstijden: maandag op afspraak • di t/m vrij 13.00-18.00 uur • za 08.30-15.00 uur
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Nu wel beloning voor Meterik Benauwd gelijkspel
Door: RKSV Meterik
De voetbalteams van Afferden en Meterik troffen elkaar voor het laatst zo’n 10 jaar terug, toen zij allebei nog
vierde klassers waren. Op het vernieuwde sportpark in Afferden moest Meterik het goede spel van de afgelopen
weken proberen om te zetten in een goed resultaat tegen de nummer 2 in de competitie.
In de eerste vijf minuten liet
Meterik zien dat zij dit ook van plan
was. Al in de 2e minuut leidde een pass
van Leon Sijbers op Huub Kleuskens
tot een prima voorzet, die Boi Geurts
inkopte. De goal werd afgekeurd
wegens buitenspel. Enkele minuten
later zorgde een Meterikse aanval weer
voor gevaar, maar zonder het gewenste
resultaat. Het gewaarschuwde Afferden
beet van zich af. Na een prima voorzet
kopte, de spits van Afferden net naast
het doel.
Het duurde een kwartier voor
Meterik zich onder de druk van
Afferden uit kon voetballen. In die
periode ontstonden enige gevaarlijke

momenten voor het Meterikse doel.
Keeper en verdediging voorkwamen
een doelpunt. Het spel golfde over
en weer, het verkeerd inpassen door
beide partijen zorgde ervoor dat menig
aanval in de kiem werd gesmoord.
In de 39e minuut na een geweldige
passeeractie van Gijs van Rengs, die
hij zelf met een lob afrondde over de
uitkomende keeper van Afferden, viel
de bevrijdende 0-1 voor Meterik. Voor
rust probeerde Afferden de gelijkmaker
te scoren maar Meterik kon met een
voorsprong van de thee genieten.
In de 2e helft startte Meterik weer
goed. Al na 2 minuten passeerde de
door Tom Verbong goed ingespeelde

Gijs van Rengs, zijn tegenstander en
legde breed op Boi Geurts, die maar
hoefde in te tikken, 0-2.
Lang mocht Meterik hier niet van
genieten. Uit het niets verdween een
afstandsschot over 25 meter onhoudbaar in de kruising. Afferden drong
Meterik steeds verder achteruit, maar
waar het gevaarlijk dreigde te worden,
stond keeper Stefan Bouten z’n mannetje. Meterik probeerde de vrijgekomen ruimtes te bespelen en met snelle
uitbraken een einde aan de wedstrijd
te maken, maar kwam steeds rond het
zestienmetergebied net tekort. Wel
ging ze na 90 minuten met de winst
naar huis.

Dofra b.v. ontwikkelt, produceert en verkoopt machines voor de voedselverwerkende industrie alsmede hulpmiddelen voor het telen en oogsten van
champignons. Voor de komende jaren wordt door verdere internationalisatie
een groei van de onderneming verwacht.
Momenteel hebben wij een vacature voor een

R&D engineer m/v
Uw functie:
Uw functie is allereerst gericht op het
ontwerpen en tekenen van machines.
Soms heeft u meerdere projecten tegelijkertijd onderhanden, welke afwisselend
de aandacht vragen. Binnen elk project
zijn de werkzaamheden gevarieerd. Op de
afdeling engineering bepaalt u zelf binnen
de planning uw eigen werkwijze. De meest
voorkomende werkzaamheden zullen zijn:
ontwerpen van nieuwe machines
aanpassen c.q. wijzigen van
bestaande ontwerpen
maken van productietekeningen
vervaardigen van offertetekeningen
Uw profiel:
U heeft een opleiding HTS-werktuigbouwkunde en minimaal 10 jaar ervaring in het
ontwerpen en construeren van apparaten
en machines. U denkt innovatief, u heeft
kennis van CE-normering en ervaring
met Inventor. Affiniteit met de ‘convenience food’ is een pré. U heeft een goede
uitdrukkingsvaardigheid in woord en
geschrift in de Engelse en Duitse taal.
Wat wij bieden:
Een afwisselende, drukke en zelfstandige baan in een dynamisch
bedrijf, waar u zelf veel inhoud aan kunt geven. De werksfeer in ons
bedrijf is informeel en collegiaal. Een hoge kwaliteit staat bij ons
voorop. U kunt rekenen op een goed salaris en prima secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Dofra Foodtec
Nijverheidsstraat 11
5961 PJ Horst
5960 AB Horst
T 077 3999888
www.dofra.nl

Dofra Foodtec
Nijverheidsstraat 11
5961 PJ Horst
5960 AB Horst
T 077 3999888
www.dofra.nl

Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt
u sturen t.a.v. de heer J. Ramaekers, e-mail j.ramaekers@dofra.nl.
Voor vragen kunt u contact met hem opnemen op telefoonnummer
077 3999888

SVEB tegen VCH

Door: Ronald Paardekooper, SVEB
Vooraf was het de vraag of SVEB de trend van de laatste weken,
waarbij ze één punt scoorden uit vier duels zou weten te doorbreken.
VCH, een ploeg met drie punten uit acht wedstrijden, was daar wellicht
de uitgelezen tegenstander voor. Helaas mocht het niet zo zijn en ging
SVEB met een teleurstellend gelijkspel (2-2) terug naar Broekhuizenvorst.
Al vroeg in de wedstrijd wist Joris
de Mulder de bal uit een vrije trap
langs de muur in de hoek van de goal
te krullen. De keeper van VCH had
daar geen antwoord op en zo kwam
SVEB op een 0-1 voorsprong. Dat
VCH zich niet zomaar gewonnen zou
geven, bleek een minuut later, toen
hun spits Archaf M’Kaouar maar net
voor het doel van John Tissen langs
schoot. SVEB had moeite om haar spitsen in stelling te brengen. Gelukkig
wisten Jasper Janssen en Mike van
Helden ook de spitsen van VCH goed
in bedwang te houden, zodat het
spel zich met name op het middenveld voltrok. SVEB bleef op zoek
gaan naar de tweede goal, maar was
daarin te gehaast met een te sterke
drive naar voren. De spelers vergaten
goed te voetballen en lieten de bal
het werk niet doen. Na rust werd het
spel van SVEB niet beter en werd er
geforceerd naar voren gevoetbald,
dat tot veel onnodig balverlies leidde.

VCH had duidelijk het gevoel dat er
iets te halen viel tegen de voormalig
kampioenskandidaat.De druk van VCH
nam toe, nadat Dennis Steegh de bal
knap over de verdediging van SVEB
heen wipte en was het middenvelder Ben Joosten die de SVEB-keeper
kansloos wist te verslaan door hard
in de korte hoek te schieten. Het
werd 1-1. In die fase kwam SVEB
een paar keer goed weg. Het was
topscorer Joris de Mulder, die met de
bal aan de voet vrijwel het hele veld
overstak en eigenlijk een strafschop
verdiende toen hij in het 16 metergebied onderuit werd gehaald. Hij gaf
niet op en schoot de 1-2 binnen. Met
nog iets meer dan tien minuten zou
SVEB dit niet meer uit handen mogen
geven. Een lange bal van VCH werd
echter gemist door Eric van Rijswick,
waardoor VCH spits Archaf M’Kaouar
de gelijkmakende 2-2 binnen wist te
schieten en daarmee de eindstand op
het scorebord zette.

Melderslo wint
Door: Frank van Gerven, RKSV Melderslo
Het was Rob Driessen die in de 3e minuut al het openingsdoelpunt
maakte in de wedstrijd van RKSV Melderslo tegen RKDSO uit Lomm.
Dit was een teken voor een wedstrijd met veel goals. Maar liefst elf
doelpunten werden er deze middag gemaakt.
Na de 1-0 voorsprong wilde
Melderslo meteen de touwtjes in
handen nemen, maar er ontstond veel
onnodig balverlies. Na een kwartier
spelen gaf Martijn Kallen een mooie
crossball aan Caspar de Swart. Caspar
vond de vrijstaande Jelle Claassens
die gemakkelijk in kon schieten. De
mannen van Roeland Oudenhoven
stonden na een kwartier met 2-0 voor.
Plots lag de bal weer in het netje,
maar wel in het doel van Melderslo.
Door matig verdedigen legde een
speler van RKDSO aan voor een schot
in de onderhoek. Toch maar weer
de mouwen omhoog, want er moest
nog wel iets gedaan worden om te
winnen van de hekkensluiter. In de
25e minuut was het Stan van de Pas
die op avontuur ging. Hij maakte twee
spelers van RKDSO gek met zijn passeerbewegingen en rondde beheerst
af, 3-1. Dit was ook de ruststand.
Tijdens het begin van de tweede helft

werd goed positiespel gecreëerd.
Rob Driessen ging een combinatie
aan met Jelle Claassens. Jelle gaf een
mooi balletje terug op Rob en door
goed doorgaan werd de wedstrijd al
vroeg in de tweede helft beslist. Nog
geen vijf minuten later onderschepte
Stan een verkeerde terugspeelbal en
schoot deze netjes langs de keeper.
Melderslo verloor na dit doelpunt
de concentratie. Dit resulteerde in
onrustig voetbal. In een tijdsbestek
van nog geen vijf minuten moest
Melderslo twee tegengoals incasseren.
Dit gaf RKDSO hoop en Melderslo was
even de weg kwijt.In de 80e minuut
was het RKDSO dat de hoop deed
verdwijnen. Een voorzet werd in eigen
doel gewerkt. Bart Theeuwen mocht
ook nog een keer scoren op aangeven
van Peter Spreeuwenberg. Het laatste
woord was van Caspar de Swart. Hij
mocht vrij doorlopen en schoof de bal
netjes binnen, 3-8.

Nordic Walking
Samen in Beweging uit Horst begint vrijdagmiddag 23 november om
12.30 uur met Nordic Walking bij de atletiekbaan van de Peelrunners aan
de Tienrayseweg in Horst.
Dien van Dinter namens Samen
in Beweging: “We bestaan bijna
twee jaar en zijn volop bezig met het
organiseren van buitenactiviteiten.
Bij Nordic Walking gebruiken wandelaars twee stokken, zogenaamde
poles. Hiermee gebruiken ze meer
spiergroepen en wordt de belasting

op het lichaam verdeeld. Ook voor
mensen met evenwichtsproblemen
of andere klachten, zoals artrose,
is Nordic Walking een uitstekende
activiteit.”
Voor meer informatie
www.sameninbeweging.com of
Dien van Dinter op 06 27 55 90 88
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Tapzingen Sevenum

Jubilarissen Horster Mannenkoor

De Balkers treden op zondag 24 november op in café De Sevewaeg in
Sevenum. Het optreden begint om 14.30 uur.

Het Horster Mannenkoor huldigde tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest op zaterdag 16 november twee koorleden.
Eed Claassens werd gehuldigd met zijn vijftigjarige jubileum bij het koor en Jan Lamers vanwege zijn veertigjarige
lidmaatschap.

In de wintermaanden organiseren De Balkers meezingmiddagen in
De Sevewaeg. Iedereen die wil, mag
meezingen. De Balkers zingen zowel

Nederlandse, Duitse, Engelse als
Limburgse liedjes. De toegang is gratis.
Voor meer informatie, kijk op www.
balkers.nl

Happy Hotdogs en De Wilde Tuutinnen

Winnaars liedjesmatinee Hegelsom
Carnavalsvereniging d’n Tuutekop uit Hegelsom hield op zondag
17 november haar jaarlijkse liedjesmatinee in zaal Debije in Hegelsom. In
totaal brachten twaalf deelnemers hun liedjes ten gehore, waarvan drie in
de jeugdcategorie. Bij de volwassen wonnen de Happy Hotdogs met het lied
Echte Kèls en bij de jeugd ging de eerste prijs naar De Wilde Tuutinnen met
het liedje De Spaanse Danseres.

Eed Claassens en echtgenote Truus, samen met Jan Lamers en vrouw Lenie
na hun huldiging van hun 50 en 40 jaar lidmaatschap bij het Horster Mannenkoor
Voor geen van de beiden heren
kwam de huldiging als een verrassing, omdat ze wisten dat ze dit jaar
aan de beurt waren voor de jaarlijkse huldiging van leden, die 25,
40, 50 of zelfs 60 jaar lid zijn van
het Horster Mannenkoor. De heren

AUTO ACCU’S
VANAF € 39,-

WWW.STERACCU.NL
2 JA AR
TIE
GARAN

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO

DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96

ontvingen uit handen van voorzitter Ger
Hermans de oorkonde en het insigne
van het Koninklijke Nederlandse
Zangersverbond (KNZV). De oorkonde
vermeld de mijlpaal van het koorlid en
is ondertekend door bestuursleden van
het KNZV.

De insigne wordt gedragen naast
het verenigingsinsigne op het uniform
en vermeld het aantal jaren van de
mijlpaal.
Na de uitreiking werden de heren
toegezongen met het lied de Toast (Hij
leve lang) door het koor.

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
Kiest u voor kwaliteit?
Dan kiest u voor Rutten
naaimachines en BERNINA.
Service en reparatie van alle merken

De muziek van het winnend lied
Echte Kèls bij de volwassen kwam van
de hand van Wouter en Joris Janssen.
De tekst voor het lied is geschreven
door Maarten Lenssen, Jasper van Rens
en Robert Claessens. De zang werd
uitgevoerd door Roel Beerkens, Vincent
Buijssen, Maarten Lenssen, Freek
Kleuskens, Rob van Helden, Ron Derix,

Robert Claessens en Jasper van Rens.
Bij de jeugd zegenvierden De
Wilde Tuutinnen. De tekst en muziek
werden verzorgd door Renske en
Marieke Claessens. De zangeressen
van De Wilde Tuurinnen waren Froukje
Verstappen, Floor Janssen, Mille
Nijssen, Danique Oomen en Neeltje
Claessens.

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Alberdingk Thijmstraat 41, 5921 BB Blerick-Venlo
Tel. 077-3871333
www.ruttennaaimachines.nl

Een streekpakket,
leuk cadeau!

Pret
ng
voor jod
en ou
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SCOOT SERVICE
NEDERLAND

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

Wij verkopen al jaren vleespakketten van onze Limousin koeien

U kunt weer
vleespakketten bestellen
tot 11 december 2013

Het vlees wordt in kant-en-klare pakketten gesneden en verpakt.
U kunt kiezen uit vleespakketten van 15 kg, 25 kg of meer.

We slachten altijd in de lente en 2 à 3 weken voor Kerstmis of bij genoeg
aanmeldingen op andere data. Wij informeren u 1 week van te voren wanneer u het
vleespakket kunt komen afhalen.

Het Franse Limousin
rundvlees behoort tot
de absolute top op
gebied van smaak en
kwaliteit. Je proeft dat
de natuur zijn gang
heeft kunnen gaan.
France Limousin
heeft een hele pure,
uitgebalanceerde
smaak, kortom
een ouderwetse
vleessmaak.

Winter Sfeer Markt Grubbenvorst
De eerste versie van de Winter Sfeer Markt vond plaats op zondag 17 november in Grubbenvorst. Deze
markt werd georganiseerd door Stichting Gewoën Grubbevors en lokale ondernemers. Het onlangs opgeknapte winkelplein De Zumpel diende als locatie voor een dag vol activiteiten. Pim Gubbels, namens Gewoën
Grubbevors: “We hebben een buitengewoon succesvolle eerste editie gehad. De markt en koopzondag
werden druk bezocht en dat zorgde voor flink wat gezelligheid. We hadden diverse optredens van koren uit
de regio. De kunstijsbaan en de snowboardsimulator zorgden voor winterse sferen. Warme chocomel, een
sneeuwmachine en vuurkorven maakten het geheel compleet. Het succes zal volgend jaar zeker een vervolg
krijgen.”

Percussion Proms Meterik
De drumband van Muziekvereniging Concordia presenteert een avondvullend programma op vrijdag 22 en
zaterdag 23 november in MFC De Meulewiek in Meterik. Voor de derde keer wordt Percussion Proms georganiseerd.

8.25

Een vleespakket bestaat uit:
• Soep m/b schenkel
• Soep/stoofvlees
per kilo
• Runderpoulet
• Braadlappen
• Ribstuk
• Bieflappen Kogelbief
• Sukadelappen
• Biefstuk v/d haas
• Rosbiefstukken
• Gehakt h.o.h.
• Lende/entrecote
• Braadworst h.o.h.
Bestellen/aanmelden tot 11 december
via e-mail info@limousinkoeien.nl
of via 06-25032913, ook voor vragen.

Familie Verstegen, Grubbenvorsterweg 47, Sevenum
www.limousinkoeien.nl

van het

Kamperen,
dineren en recreëren

De presentatie van Percussion
Proms is in handen van Geert van den
Munckhof. Tijdens deze avond worden
25 nummers uit verschillende muziekstromingen ten gehore gebracht onder

in Limburg!

leiding van dirigent Ton Verberne.
Verschillende nummers worden vocaal
ingevuld door Marion Steeghs en Don
Mulders. Ook voert DJEM, het jeugdensemble van de drumband, twee num-

mers uit. Op beide avonden is de zaal
om 20.00 uur open voor publiek en de
aanvangstijd van het muzikale evenement is 20.30 uur. Voor meer informatie, kijk op www.percussionproms.nl

Week van de Mediawijsheid
De jaarlijkse Week van de Mediawijsheid vindt plaats van vrijdag 22 tot vrijdag 29 november. BiblioNu in Horst
aan de Maas wil mensen ook dit jaar informeren over de digitale wereld.
De bibliotheek geeft onder
andere uitleg over het gebruik van
sociale media als Twitter, Facebook

of kie

Kom genieten van het

zondagsmulfestijn,
een 4-gangen dinerbuffet met
een speciaal

s van

er speciale inloopspreekuren plaats
in de bibliotheek Horst van 15.00 tot
17.30 uur.

Accordeondag Horst

o n ze

à la c uitgebreide
a r te
k
a
a
r
alle d
t
a
gen v
an de

en Skype. Ook komt de werking van
een tablet, iPad of smartphone aan
bod. Op vrijdag 29 november vinden

week

kinderbuffet!

www.schatberg.nl | Sevenum | T 077 467 77 77

Het trio Buddiger uit Horst organiseert op zondag 24 november een accordeondag in café Cox in Horst. Het trio
bestaat uit Jo Buddiger op accordeon en zang, Ger Buddiger achter het drumstel en Joke Nooyen op accordeon. De
accordeondag duurt van 13.00 tot 18.00 uur.
Trio Buddiger organiseert
tientallen accordeondagen per jaar
op verschillende locaties. Café Cox
is een van die locaties. Het trio
staat er graag, omdat er, volgens
hen een goede cafésfeer hangt. De

accordeondag wordt georganiseerd
omdat er veel liefhebbers zijn van de
accordeonmuziek. De dag is eveneens
een open podium, waarbij iedere
accordeonist mag optreden en iets van
zijn of haar muzikale talenten mag

laten horen. De accordeonisten spelen
ieder om de beurt vier nummers.
Daarna volgt er meestal nog een
tweede ronde, waarin de muzikanten
weer een aantal nummers kunnen laten
horen. De toegang is gratis.
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Woodworks Boëms Jeu
De band Woodworks speelt op zaterdag 23 november in café Boëms
Jeu in America. Woodworks speelt akoestische folk en rock. Het optreden
begint om 22.30 uur.
De band Woodworks komt uit
Vlissingen. De drie muzikanten van
de band bespelen alleen instrumenten van hout. Aan de avond in café
Boëms Jeu zit dan ook een Iers tintje.

Eric Koller in Horst
Cabaretier Eric Koller staat op zondag 24 november met zijn theatervoorstelling Fire in the Hole in cultureel centrum ’t Gasthoês in Horst. Het
optreden begint om 20.00 uur.
Tijdens de voorstelling Fire in the
Hole draait het om momenten die
worden omschreven als ‘vijf voor
twaalf’ en ‘zoek dekking’. Termen, die
dat ene moment aanduiden, waarop
niets meer te redden valt en waarop
geen weg terug is en je nog maar een
ding kunt doen en dat is je schrap
zetten. Eric Koller heeft een eigen stijl
ontwikkeld, die laveert tussen eenvoud,
fysieke beheersing en dwaasheid, die

Tijdens het optreden kan het publiek
verzoeknummers indienen door een
lied op een briefje te schrijven en dat
in te leveren bij de band. De toegang
tot het concert is gratis.

Walt Wilkins en
Mystiqueros
Walt Wilkins en Mystiqueros staan op zaterdag 23 november in café
Cambrinus in Horst. Wilkins en Mystiqueros staan bekend als een Texas Hill
country supergroup. Het optreden begint om 20.30 uur.

TV
TV Reindonk en Reindonk Tekst-TV
is te ontvangen in de gehele
Reindonkregio via het analoge
kanaal 22+ ofwel 480.00 MHz.
In geheel Noord-Limburg is TV
Reindonk te ontvangen op het
digitale kanaal 42 van Ziggo.
Glasvezelabonnees van KPN
kunnen kijken via het digitale
kanaal 590. Abonnees van
Lijbrandt en OnsBrabantNet
kunnen TV Reindonk ontvangen
via kanaal 2054.
De tv-carrousel ziet u dagelijks
om 11.00u, 17.00u, 19.00u,
21.00u en 23.00u.

worden begeleid door geluiden en
goed getimede muziek.
Koller laat zien dat mensen zich
keer op keer in de gekste bochten
wringen om tegen beter weten in te
willen ontsnappen aan het onvermijdelijke. De altijd klungelige, slungelige en
stuntelige Koller heeft ook deze voorstelling vol gestopt met humorvolle,
fysieke en energieke miniatuurtjes.
(Foto: Jaap Reedijk)

Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden uit Wanssum eo
organiseert op zondag 24 november haar maandelijkse vogelmarkt in
zaal ’t Brugeind in Meerlo.
Op de markt kan iedereen
vogels kopen en verkopen. Ook zijn
vogelbenodigdheden zoals vogelvoer
en nestkastjes te koop. Tijdens de

markt worden duiven en kwartels niet
toegelaten.
De markt duurt van 09.30 tot
12.00 uur.

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Walt Wilkins is in de countryrockscene van het zuiden van de Verenigde
Staten bekend. De band speelt countryrock uit Texas en de West Coast uit de
seventies, maar ze zijn ook geïnspireerd
door soulmuziek. Daarnaast zijn invloe-

den van Tex-Mex en de Mississippi
Delta-blues ook aanwezig. De viermansband wordt tijdens de tour aangevuld door Bart de Win, het Nederlandse
lid van de Mystiquero-familie. Hij speelt
op toetsen en accordeon.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

RADIO
Omroep Reindonk radio is te
ontvangen via de ether voor de
regio Horst, Sevenum en
Grubbenvorst: op 107.1 FM.
In de regio Meerlo, Swolgen en
Broekhuizen kan men ons
beluisteren via 105.6 FM. De
analoge kabelfrequentie is:
87.5 FM en digitaal zijn we (via
Ziggo) te ontvangen op
990 Glasvezelabonnees
kanaal 990.
van KPN kunnen luisteren via
digitaal kanaal 990. Via Lijbrandt
en OnsBrabantNet is dat via
3053 Op het hele uur
kanaal 3053.
hoort u de NOS Headlines en op
het halve uur (op werkdagen) het
lokale nieuws.

r
Al mee ar
ja
dan 19 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

15% KORTING

op de gehele collectie
van yest damesmode
ook op de reeds afgeprijsde artikelen
actie geldt
tot en met
31 december
2013

Voor de actuele onderwerpen op
tv kijkt u op www.reindonk.nl,
waar u ook via ’uitzending
gemist’ items terug kunt zien.

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

30

cultuur

Agenda
Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

21
11

Uitreiking ondernemersprijs
do 21 november 20.00 uur
Organisatie: Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas
Locatie: Mèrthal

Optreden
The Patch Biggles Band

5x11 jubileumweekend:
feestavond
met Die Powerhosen

za 23 november 22.30 uur
Locatie: Blok10

za 23 november 21.00 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: tent op de Markt

Accordeondag

America

Videomarathon

Lezing over merken stoﬂappen uit het
Burgerweeshuis

zo 24 november 13.00-18.00uur
Locatie: café Cox
Organisatie: Trio Buddiger

za 23 en zo 24 november
20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

vr 22 november
13.00 – 14.30 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Eric Koller – Fire in the hole

Optreden Woodworks

Borduurcafé

zo 24 november 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

za 23 november 22.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

vr 22 november 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Spelregelavond

Ruilbeurs

Optreden Idiot Proof

zo 24 november 10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

vr 22 november 22.00 uur
Locatie: café De Beurs

di 26 november 19.30 uur
Organisatie: scheidsrechtersvereniging Horst-Venray
Locatie: Trefhove

5x11 jubileumweekend:
Receptie
met Beppie Kraft
zo 24 november
14.11-16.11 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: tent op de Markt

Meerlo

De Mielderse Popkwis
za 23 november 20.00 uur
Locatie: De Speulplats

Percussion Proms
vr 22 en za 23 november
20.30 uur
Organisatie: drumband
Muziekvereniging Concordia
Locatie: MFC De Meulewiek

Sevenum
Tapzingen

zo 24 november 14.30 uur
Organisatie: de Balkers
Locatie: De Sevewaeg

Workshop adventskrans
maken
di 26 november 20.00 uur
Organisatie: Bea Dekkers
Locatie: Parochiehuis

Open Coffee

Horst

Informatiemorgen
herinneringskoffers
do 21 november
10.45-13.00 uur
Organisatie:
Stichting Aangepast Lezen
Locatie: BiblioNu

Dorpsraadvergadering
do 21 november 20.00 uur
Locatie: gemeentehuis C025

Puck en Jerôme
za 23 november 22.30 uur
Locatie: café D’n Tap

Vogelmarkt

Lottum

vr 22 november 19.49 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: tent op de Markt

zo 24 november
09.30-12.00 uur
Organisatie:
Vogelvereniging De Gevleugelde
Vrienden Wanssum eo
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Singlefeestje

5x11 jubileumweekend:
zittingsmiddag

za 23 november
22.00-03.00 uur
Locatie: De Lange

za 23 november 14.11 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: tent op de Markt

Meterik

Optreden Walt Wilkins en
Mystiqueros
za 23 november 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

5x11 jubileumweekend:
zittingsaovend

do 28 november 15.00 uur
Organisatie:
Ondernemersclub Sevenum
Locatie: De Schatberg

Dorpsraadvergadering
do 21 november 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Opening De Hemel op
Aarde in Kantfabriek
In Museum de Kantfabriek in Horst werd de expositie De Hemel op Aarde
over de Lambertuskerk in Horst op donderdag 14 november geopend door
schrijver en historicus Wim Moorman. Het gelijknamige boek werd op
vrijdag 15 november gepresenteerd.
Het boek werd vrijdag in de
Lambertuskerk ten doop gehouden door
Deken De Graaf Woutering. Het pronkstuk is het zogeheten Wittenhorstdriestel
uit 1669, dat gaat over ondernemer
Luarens van Espendoncq, die een factuur
stuurde van 2.823 gulden, 2 stuiver en 6
penning. Dit was de prijs van de rouw-

goederen die hij in rekening bracht bij
Willem Vincent Wittenhorst, kasteelheer
van Huis ter Horst in 1669. Nu bijna 350
jaar later laat Museum De Kantfabriek
een deel van de rouwgoederen zien in
deze tentoonstelling. Ook is het verhaal
te lezen in het boek. De expositie duurt
tot 2 maart 2014.

Lezing over textiel
Burgerweeshuis
Berthi Smith-Sanders geeft op vrijdag 22 november een lezing over haar
nieuwe boek Merk- en stoplappen uit het Burgerweeshuis Amsterdam in
Museum de Kantfabriek in Horst. De lezing duurt van 13.00 tot 14.30 uur.
Berthi Smith-Sanders kreeg in 1997
de kans om tien merk- en stoplappen
te kopen, waarvan de bijbehorende
verhalen telkens van moeder op
dochter zijn doorgegeven. Na jaren
van onderzoek te hebben gedaan in
het Stadsarchief Amsterdam ontstond
dit verhaal. In het boek worden drie
verhaallijnen beschreven, die met

elkaar zijn verbonden. Dit zijn verhaallijnen over de familiegeschiedenis, de
geschiedenis van het Burgerweeshuis
van Amsterdam en het verhaal van het
meisje dat de merk- of stoplap maakte.
Na afloop is er de gelegenheid om vragen te stellen. Ook geeft Smith-Sanders
informatie over door het publiek meegebrachte merk- of stoplappen.

Ruilbeurs Peelmuseum
In het Peelmuseum in America vindt op zondag 24 november een
ruilbeurs plaats. Tijdens de beurs bieden verzamelaars de meest
uiteenlopende spullen aan.
Tijdens de ruilbeurs zijn
standhouders present met een grote
variatie aan verzamelobjecten, zoals
postzegels, munten, ansichtkaarten,
bidprentjes, sigarenbandjes en

balpennen. De ruilbeurs wordt
gehouden in Museumgebouw de
Kamphut van het Peelmuseum.
De beurs duurt van 10.00 tot
12.00 uur.

de Uitverkoop is begonnen!
Nu hele kleine prijsjes!
Uitgebreid assortiment Ecco en andere fijne merken
koopzondag 24 nov - 1 - 22 - 29 dec.

De Bleek 13-15 Venray
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Medische zorg
Huisarts en apotheek

Religie
America
zondag

Heilige mis

America

Meerlo

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.

Huisartsenpraktijk Meerlo
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Broekhuizen

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

zondag

Sevenum

zondag

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk
Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee
Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Kronenberg
Huisarts Toine Weling A.F.J.M.
Den Bunder 1 Kronenberg
T 077 467 28 29
Spreekuur inloop:
ma, wo en vr 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
di en do 08.00 uur - tot einde

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpost

zaterdag

Spoedgevallendienst
22 t/m 28 november 2013
Jonge, A.L.J. de
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

19.15

Heilige mis

09.45

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Hegelsom
Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

In het Parochiehuis wordt de weg
naar Kerst gesymboliseerd met het
maken van een adventskrans, waarmee
zij het naderen van het licht symbolisch
zichtbaar maken.
Het maximaal aantal deelnemers

aan de workshop adventskrans maken
is vijftien. Aanmelden kan via een brief
met naam en adres in de brievenbus
op de pastorie of door te bellen naar
077 467 12 76. Mailen kan ook naar
parochiehuissevenum@gmail.com

Kusters

Cateringservice

industriedeuren
• Overheaddeuren •
• Garagedeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
toon@kustersindustriedeuren.nl

zondag 24 november

ERIC
KOLLER

Het heerlijk avondje
is gekomen!

Fysiek
Cabaret
Voorverkoop via de
VVV Horst en via www.kukeleku.com

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese

Swolgen
zondag
dinsdag

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

rauwe countryrock

WALT WILKINS & NOV
MYSTIQUEROS 2 0 . 3 0

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

10.00
14.30

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

ZA

23

Parochiecluster Horst

T

112

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Klikgebit en Kunstgebit

Verloskundige zorg
24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22

Jolanda Pouwels

Melderslo

zaterdag

Tandarts

Heilige mis

Grubbenvorst

Meterik

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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

09.45

Griendtsveen

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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

Venray

Heilige mis

Bea Dekkers verzorgt op dinsdag 26 november in het parochiehuis in
Sevenum een workshop adventskrans maken. De workshop start om 20.00 uur.

Broekhuizenvorst

Venlo

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.00 - 17.00 uur

zondag

11.00

Workshop adventskrans maken

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN
155/65R14 v.a. E 50.00
175/65R14 v.a. E 56.00
185/65R15 v.a. E 62.00
195/65R15 v.a. E 63.00
205/55R16 v.a. E 72.00
225/45R17 v.a. E 82.00

Zolang de voorraad strekt. Prijzen incl. montage,
balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

32
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Documentaire Pablo: indrukwekkend en gedurfd
Documentairemaker Marijn Poels uit Meerlo heeft op zondag 17 november zijn documentaire Pablo in ’t Brugeind
in Meerlo in voorpremière zien gaan. Poels: “De film toont de knalharde realiteit van straatjongeren in Rio de Janeiro.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Van straatjongen tot advocaat staat
op een grote poster aan de wand. Een
poster die nog niet verraadt hoe indrukwekkend de nieuwe documentaire van
Poels is. De hoofdrolspeler en voormalige straatjongen Pablo Cleta da Silva
omschrijft de film als emotioneel. “Dat

het leven in Rio de Janeiro echt zo hard
is, besef ik mij nu pas.”
De documentaire begint met het
grootse nieuws: het WK-voetbal en de
Olympische Spelen komen naar Rio de
Janeiro. Over de armen van het Cristo
Redentorbeeld, kijkt het publiek uit naar

de wereldstad, enerzijds vol luxe en
grote bedrijven en anderzijds naar de
armoede in de favela’s, Braziliaans voor
krottenwijken.
De documentaire toont ruwe beelden van gebeurtenissen in de schaduw
van de grote gerenoveerde en nieuwe

stadia. De regering wil alles er veilig uit
laten zien voor de toeristen, maar schijn
bedriegt, blijkt uit de documentaire.
Poels weet met zijn camera de sociale
schoonmaak acties vast te leggen. De
straatkinderen worden opgepakt, naar
kampen vervoerd en steeds vaker vermoord, als menselijk afval.
“De bevolking van Rio staat letterlijk en figuurlijk buitenspel. Wat
een volkssport is, wordt een volkerenmoord”, omschrijft Poels. Hij maakte de
documentaire in opdracht van stichting
Sint Martinus, die opkomt voor de
straatkinderen in Rio de Janeiro. “Iets in
me kan niet tegen onrecht en dat die er
is wilde ik kosten wat kost laten zien.”
Door de inwoners van de wereldstad wordt Rio de Janeiro als de
‘fabelachtige stad’ omschreven. De
gemotiveerde Pablo laat zien aan welke
verleidingen hij bloot stond voordat hij
uit de armoede klom en advocaat werd.
Door voor drugsbendes te werken kon
hij, net als vele anderen, snel geld verdienen. Zijn kennis maakt hem nu sterk.
De documentaire toont de grote
contrasten tussen arm en rijk en maakt
het niet mooier dan het is. De dood van
een goede vriend, schudde Pablo wakker. Als straatkind werd hij geholpen
door kindcentrum Cedeca, een partner
van stichting Sint Martinus. Pablo: “Ik
heb geluk gehad dat ze mijn studie
financierde, want met die kennis red ik
nu mijzelf”. Ook dat ziet het publiek in

de documentaire.
Pablo laat de kijker zien dat hij nu
strijd tegen onrecht en op komt voor
de straatkinderen in Rio de Janeiro.
De grimmige situatie wordt steeds
duidelijker en krijgt de zaal stil wanneer
een Braziliaanse moeder vertelt over
haar dood gemartelde zoon. Poels: “het
is ongelooflijk en knalhard, maar ik kan
het niet mooier maken.”
Hoofdrolspeler Pablo is na vijf jaar
afgestudeerd advocaat, maar kan tot
op de dag van vandaag nog steeds
geen advocaat zijn. Eerst moet hij zijn
toelatingsexamen bij de Orde van de
Advocaten nog afronden. En ondertussen blijft hij zich als ex-straatjongen
inzetten bij kindcentrum Cedeca. In de
schaduw van de regering.
De mensen in de zaal zijn er even
stil van. De eerste vragen druppelen
mondjesmaat binnen. Pablo is een
documentaire die als druppel op een
gloeiende plaat valt, wordt gezegd,
maar zoveel respect heeft Pablo Cleta
da Silva nog nooit gevoeld. Marijn Poels
gaat met de documentaire naar de
Tweede Kamer in Den Haag. “Hier moet
aandacht voor komen en dat maak ik
met deze film duidelijk”, denkt Poels.
En een ding is zeker voor iedereen die
de documentaire gaat kijken. Pablo:
“zet je schrap.”
Voor meer informatie over de
documentaire kijk op
www.stichtingsintmartinus.nl

OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties de gehele maand november geldig
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Parador
Basic 400
4V Antiek Wit
19.4x128.5cm
1426541
Met 4 velling randen

Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com

Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen
Spoorstraat 61 Tienray • Tel. 0478 - 69 12 12

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00u | zaterdag 10.00-15.00u

