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AH Perla koffiepads

1+1 gratis, 2 zakken à 36 stuks
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AH mandarijnen

2e gratis, 2 netjes à 1 kg

aanstaande zondag open van 11.00 - 17.00 uur
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Zeventig jaar bevrijding
Op de foto een bevrijdingsoptocht in Sevenum in mei 1945, afkomstig van Heemkundevereniging Sevenum. Inwoners van onze regio werden zeventig jaar geleden bevrijd
van de Duitse bezetter. De Tweede Wereldoorlog eindigde voor inwoners van Sevenum op 22 november 1944. Ruim een week later werd Broekhuizen als laatste dorp in onze
huidige gemeente bevrijd. Dat de oorlog echter nog lang haar sporen achterliet, is de afgelopen zeventig jaar regelmatig gebleken, in verhalen, beelden en monumenten.
HALLO Horst aan de Maas vroeg een aantal ooggetuigen van de bevrijding naar hun verhaal. Lees verder op pagina 07
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BTW *
Hardhouten kozijnen, iets voor jou?
Indien gewenst: volledig afgelakt, beglaasd en gemonteerd
Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen” en KOMO gecertificeerd
* vraag naar de voorwaarden

Vorstelijk genieten aan het water...

parkhotelhorst.nl

Voltaweg 9, Maasbree  T 077 465 37 01  I www.beukenkozijn.nl

Kerst

KERSTBRUNCH € 35,00

1ste en 2de kerstdag vanaf 10:30 uur

FAMILIE KERSTBUFFET € 35,00
1ste en 2de kerstdag vanaf 17:00 uur

3-GANGEN KEUZEMENU € 39,50

keuze uit 4 voor-, hoofd-, en nagerechten)

Horst-Noord

A73

Afrit 10

KERSTDINER MET LIVE MUZIEK v.a. € 42,50
1ste en 2de kerstdag vanaf 18:30 uur

Bel voor een kleurenfolder
Tienrayseweg 2 HORST 077 397 6000 info@parkhotelhorst.nl

Het dilemma van ’t Gasthoês

Kiezen of delen?
Cultureel centrum ‘t Gasthoês in Horst: er móet iets veranderen, daar is iedereen het over eens. Maar blijft het
een allegaartje, een verzamelgebouw voor de meest uiteenlopende verenigingen of wordt het een cultureel sterk,
maar ietwat commercieel concept waar wellicht niet voor iedereen meer plaats is? Tijdens een
themaraadsbijeenkomst vorige week liet de gemeenteraad van Horst aan de Maas zich inspireren door de vele
verschillende belangen.
Enerzijds willen huidige of
voormalige gebruikers het gebouw
graag upgraden maar behouden in de
huidige ‘vorm’. Daar tegenover staan
de voorstanders van een vernieuwend
cultureel concept. Wellicht iets commerciëler, maar ook aantrekkelijker,
redeneren zij.
De voorstanders van het behoud
van het huidige verzamelidee zijn voornamelijk verenigingen die hun locatie
willen behouden.
Lees verder op pagina 04
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KORTING

Vrijdag 28 november
17.00 - 22.00u

Leurs by Night
Workshops
demonstratie
live muziek
en nog veel neer!

Gra tis
entree

op het gehele
assortiment*

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Meer info en voorwaarden:
www.leurs.nl

*
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Controle huisvesting
arbeidsmigranten
Diverse locaties in de regio waar arbeidsmigranten verblijven worden de
komende maanden gecontroleerd. Met de controles wordt geprobeerd
illegale huisvesting van arbeidsmigranten te bestrijden.
In Noord- en Midden-Limburg
werken diverse gemeenten, de
provincie en andere publieke en

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray
Dorpsraad Kronenberg
flyer alleen in Kronenberg

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Anne Gubbels, Fabienne ten Horn,
Eva Janssen, Cleo Schatorjé,
Rosanne Vromen, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

private instellingen vanaf 2011
samen in het regionale project
Het belang van arbeidsmigranten.
De handhavingsacties zijn in
eerste instantie niet gericht op de
arbeidsmigranten, maar op mensen
die hen huisvesten, werkgevers of
uitzendorganisaties die zich niet
aan de regels houden. Denk aan
belastingfraude, onderbetaling en
illegale tewerkstelling.
Tijdens de controles werken onder
meer de gemeenten, politie, brandweer, UWV en Belastingdienst samen.
Onderdeel van het regionale project is
de samenwerking op het gebied van
veiligheid en handhaving. Hiervoor is
een gezamenlijke Interventieaanpak
illegale huisvesting en arbeidsvoorwaarden van arbeidsmigranten opgesteld. Bij deze integrale aanpak hoort
ook het doen van integrale controles.

HALLO in Keulen
Deze Horster vriendinnengroep gaat elk jaar in september een weekend weg. Dit jaar leidde het vriendinnenweekend hen naar Keulen. Bij het mosterdmuseum namen ze even de pauze om HALLO te lezen, voordat
ze gingen ontdekken waar Abraham de mosterd haalt.

Parochies Horst en omgeving
gaan samenwerking versterken
De parochies van America, Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Melderslo en Meterik werken al jaren intensief samen in een cluster met een gezamenlijk
priesterteam. Per 1 januari wordt de samenwerking omgezet in een federatie met één kerkbestuur. Volgens het dekenaatbestuur Horst is dit noodzakelijk
om alle kerken open te houden en iedere parochie te handhaven.
Het beleid van zowel het bisdom
als het cluster is dat in alle dorpen een
kerkgebouw open wordt gehouden met
de eredienst als hoofdbestemming.
Daarnaast is het er heel nadrukkelijk
op gericht ook iedere parochie te
handhaven. Het belangrijkste meetpunt in deze is het aantal beschikbare
vrijwilligers. De parochie moet de
dagelijkse gang van zaken zelf kunnen
regelen, organiseren en financieren.
Mia Janssen-Brouwer, vicevoorzitter van
het dekenaatbestuur Horst: “We hebben nu al veel mensen die betrokken
zijn bij de parochies, maar we hopen
dat we ook andere mensen kunnen
aanspreken wanneer de kerk een
socialer gezicht laat zien. Door nieuwe
wegen te bewandelen, willen we de
kerk nieuw leven inblazen. De geloofsgemeenschap moet zich op meer

manieren in gaan zetten voor de
belangen van hulpvragende mensen.
Het is wellicht gemakkelijker om zelf je
verantwoordelijkheid te nemen als je
je gesteund ziet. Hierbij is het belangrijk dat de kerk initiatieven die van
onderaf komen warm ondersteunt en
de samenwerking opzoekt met diverse
organisaties.”

Geen kerkbezoek,
wel spiritualiteit
”Zonder op de stoel van de ander
te gaan zitten, wil de kerk zich inzetten voor de belangen van mensen,
temeer met het oog op de veranderingen in de zorg. Huidige voorbeelden
hiervan zijn de betrokkenheid bij het
NaoberzorgPunt Meerlo, het project
Oog voor elkaar in Hegelsom en het

Subsidies voor
glasvezel onderzocht

inlooppunt van Diaconie Nu in de
Lambertuskerk in Horst. Daarnaast
bezoeken veel mensen geen erediensten meer, maar hebben ze wel
behoefte aan spiritualiteit. Daar moeten
we steeds meer op inspelen door de
kerken bijvoorbeeld meer open te stellen. Bovendien biedt een kerkgebouw
nog veel meer mogelijkheden. Zo kun
je er exposities organiseren, speciale
toeristische zomeractiviteiten houden
als het beklimmen van de toren, (orgel)
concerten verzorgen of een (historisch)
genootschap in een vleugel onderbrengen. Kortom, de kerk moet een meer
maatschappelijke functie krijgen.”

Noodzaak federatie
Juist omdat het beleid gericht is op
handhaving van de parochies, zien de
besturen van de genoemde parochies de noodzaak van een federatie.
Er zullen in de parochies coördinatoren
worden benoemd die de dagelijkse

gang van zaken in de dorpen regelen
en zorgen voor de uitvoering van alle
taken. Deze parochiecoördinatoren
vormen echter niet het bestuur van de
parochie. Het bestuur van de federatie
zal worden gevormd door een aantal
mensen dat bestuur is van en voor alle
parochies binnen de federatie. “De pastoor krijgt op deze wijze meer ruimte,
omdat er bij de samenstelling van één
bestuur veel meer gelet wordt op echte
bestuurlijke kwaliteiten. Bovendien
levert dit efficiencywinst op, omdat
in iedere parochie ongeveer dezelfde
onderwerpen op de agenda staan en
dezelfde zaken spelen. Gezamenlijk
menen we dit beter het hoofd te kunnen bieden”, aldus Mia. De parochies
blijven bestaan. Dit betekent onder
andere ook dat het financiële vermogen van iedere parochie exclusief voor
die parochie bestemd blijft, bijvoorbeeld voor groot onderhoud aan het
kerkgebouw.

Een glasvezelnetwerk voor de buitengebieden van Horst aan de Maas
gaat miljoenen kosten. Geld dat als het aan de lokale politieke partij ligt,
bijvoorbeeld van de provincie zou moeten komen. Het landelijke CDA
heeft nu ook gepleit voor Europese subsidies.
Het landelijke CDA riep minister
Kamp van Economische Zaken vorige
week tijdens een debat op om er
alles aan te doen Europese middelen
voor de aanleg van snel internet in
plattelandsgebieden naar Nederland
te halen. Zij doelde hiermee bijvoorbeeld op Connecting Europe Facility
(CEF)-budget.

Ook de Horster gemeenteraad
sprak onlangs over subsidies voor de
aanleg van het glasvezelnetwerk.
Of de gemeente ook voor Europese
subsidies in aanmerking komt, is
nog onbekend. Wethouder Ger
van Rensch presenteert in februari
mogelijke financieringsopties aan
de raad.

4-gangen keuzemenu
inclusief aperitief

€59,00

€28,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

nieuws 03

20
11

Rozenfestival kiest thema

Rozen uit de Kunst
Stichting Rozendorp Lottum heeft gekozen voor het thema Rozen uit de Kunst, voor de editie van het
Rozenfestival in 2016. Dat maakte de stichting vrijdagavond 14 november bekend.

De lekkerste

speculaas

www.bakkerijbroekmans.nl

Crist Coppens
geldig t/m zaterdag
22 november 2014

Tijdens de editie van dit jaar
“We vinden het heel belangrijk
dat het thema deelnemers voldoende
ruimte geeft om hun creativiteit
de vrije loop te laten gaan”, zegt
woordvoerder Bob Obers. “Mensen
geven ons regelmatig tips voor een
thema. Die verzamelen we op een lijst
en als het tijd is om het nieuwe thema
te kiezen, kijken we welk voorstel het
beste past en ook voldoende anders is
dan het vorige thema. Het is telkens
weer een uitdaging, maar de lijst is
lang dus we kunnen nog wel even
vooruit.”
Het weer was een spelbreker
tijdens het Rozenfestival in Lottum,
afgelopen augustus. Op vrijdagavond

kreeg het festivalterrein 35 millimeter
neerslag te verduren. Dat betekende
snel improviseren voor de organisatie.
“We moesten onder meer op zoek
naar nieuwe parkeerplekken en het
Maasveld en de Borggraaflaan moesten
opnieuw worden aangelegd.” Ook de
weersverwachtingen voor de zondag
gooiden roet in het eten. “Het weerbericht was slecht. Uiteindelijk hebben
we toen in Lottum nog prima weer
gehad, maar was het elders in het land
behoorlijk slecht weer. Dat heeft bezoekers er toen van weerhouden naar het
Rozenfestival te komen.” Volgens Obers
heeft dit verder geen effect gehad op
de financiën. “We zorgen altijd voor

een veilige begroting. We gingen uit
van 50.000 bezoekers en die hebben we ook gehaald. We hebben wat
onverwachte kosten gehad, maar het is
allemaal binnen de perken gebleven.”
Bezoekers waardeerden het festival in
2014 met een 8,5.
Net als iedere editie van het
Rozenfestival, heeft Stichting Rozendorp
Lottum ook in 2014 een bijdrage
geleverd aan verenigingskassen.
In totaal is als vergoeding voor de
werkzaamheden die de verenigingen
tijdens het festival verricht hebben
ruim 48.000 euro betaald. Het volgende
Rozenfestival wordt gehouden van
12 tot en met 15 augustus 2016.

Jeugdlintje Sjuul Philipsen

500 gram rundergehakt +
4 speklapjes samen €6,95
6,95

VLEESWARENKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE

100 gram gebraden gehakt +
150 gram vleessalade samen €2,50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

ONDERHOUD AAN CARAVANS EN CAMPERS
SCHADEHERSTEL AAN CARAVANS EN CAMPERS
MONTAGE VAN ALLE DENKBARE ACCESSOIRES

www.tielencampers.nl
Adres: Hoebertweg 4 | 5966 ND America | Tel: 077 - 464 90 40

De 15-jarige Sjuul Philipsen uit Tienray heeft dinsdagavond 18 november het Jeugdlintje van gemeente Horst aan
de Maas gekregen. Hij kreeg de onderscheiding van burgemeester Kees van Rooij en wethouder Birgit op de Laak.

AUTO
ONDERHOUD
Dinsdagavond kreeg Sjuul Philipsen
het lintje uitgereikt. Zowel Rode Kruis
afdeling Horst aan de Maas-Venray als
een inwoonster van Horst aan de Maas
had hem voorgedragen.
Sjuul begon in 2011 op 12-jarige
leeftijd als jeugdlid bij Rode Kruis
afdeling Horst aan de Maas-Venray
en heeft een Jeugd Eerste Hulpcursus gevolgd. In 2013 heeft hij
met het jeugdteam van Rode Kruis

afdeling Horst deelgenomen aan
Kreiswettbewerb, JRK KV Niederrhein.
In 2014 heeft hij met het jeugdteam
deelgenomen aan de Internationale
Jeugdwedstrijden Arthur van Poecke
Trofee. Sjuul was de beste ploegleider
in zijn leeftijdscategorie en zijn Jeugd
Eerste Hulp Team B werd kampioen.
Zijn kennis van Eerste Hulp is
hem diverse keren goed van pas
gekomen. Zo raakte in maart van

dit jaar een Meerlose gewond op de
Kloosterstraat in Tienray. Een slang van
een kolkenzuiger sloeg los en raakte de
vrouw tegen haar hoofd. De vrouw was
bewusteloos en had een behoorlijke
hoofdwond. Sjuul heeft volgens de
gemeente deskundige hulp verleend
tot de hulpdiensten ter plekke kwamen.
Burgemeester Van Rooij noemde Sjuul
vanwege zijn daden een voorbeeld
voor andere jongeren.

Tel. 077 - 397 11 30

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Het dilemma van ’t Gasthoês

Kiezen of delen?
het Herberg de Troost-concept dat
burgemeester Kees van Rooij omschrijft
als een ‘echte’ herberg: “gastvrij,
laagdrempelig, met muziek, vol
inspiratie en openheid.” Bram Jacobs
van de Muzikantine was misschien wel
de meest vocale voorstander van het
nieuwe concept op de avond. “Het is
nu net een flat, iedereen heeft zijn
eigen voordeur en wensen. Stop met
alle verlanglijstjes, dat is niet haalbaar.
Het gebouw alleen aanpassen, helpt
niet. Zorg voor één helder concept,
geen grijze melting pot.”
Het concept waarbij herberg
’t Gasthoês wordt opgebouwd rond
het muziekcollectief Herberg de Troost
en waar veel ruimte is voor muzikale
talentontwikkeling, kreeg bijval van het
Horster Mannenkoor en de Harmonie
van Horst, die beiden regelmatig met
een tekort aan capaciteit kampen.

Met name ouderenverenigingen
benadrukken daarbij de behoefte aan
een plek voor ontmoeting. Hannie ten
Brink, betrokken bij diverse welzijnsorganisaties, stelt tijdens de bijeenkomst:
“Ontmoeten is belangrijk. In verzorgingstehuis Berkele Heem is veel vraag
naar een locatie voor organisaties. Door
veranderingen in de ouderenzorg is een
ontmoetingsplek nodig. We moeten dat
juist niet beperken.”
Toch zien ook deze verenigingen dat
vernieuwing van het gebouw hoe dan
ook nodig is. Theo Althuizen, adviseur
van de Horster KBO: “Het voldoet al
voor een groot deel, met een kleine
uitbreiding heb je al genoeg. De toegankelijkheid moet beter gewaarborgd.
Die is niet meer van deze tijd, met al

die niveaus.” Ook afvaardigingen van
duikvereniging Quintus en diverse
biljartverenigingen pleitten voor
behoud van hun plek. Zij vrezen hogere
kosten als een nieuw cultuurconcept
wordt geïntegreerd in de plannen.
Een afvaardiging van Biljartvereniging
Hegelsom stelt: “Wij willen terug,
maar onder dezelfde voorwaarden als
nu. De huur wordt anders te hoog en
we willen eigen k offie kunnen blijven
schenken.” Hiermee stipte hij het punt
aan waar velen bang voor zijn: een
nieuw gebouw brengt hoge kosten met
zich mee, die niet te dragen zijn voor
kleine verenigingen.
Al snel stapelden de verlanglijstjes zich op. Veel verenigingen willen
een aan hun sport of vrijetijdsbe-

steding aangepaste ruimte, men wil
een t heater, een grotere ruimte voor
concerten, een theatercafé, ruimte
voor de ontwikkeling van muziek én
wellicht een bibliotheek. Daarom werd
daarop ook de conclusie getrokken
dat niet alle wensen vervuld kunnen
worden. Burgemeester Kees van Rooij:
“Je kunt alles in één huis onderbrengen, maar het moet wel pais en vree
blijven.” Een afvaardiging van de
Horster bibliotheek vraagt zich hardop
af of dat mogelijk is. “We maken ons
zorgen over de combinatie van muziek
en lezen in rust. Er zijn veel functies
genoemd vandaag die elkaar bijten.”
Tegenover de mensen die pleiten
voor behoud van huidige functies,
staat een groep die wel iets ziet in

100-jarig Citaverde
viert feest
Het Citaverde College in Horst viert haar honderdjarig bestaan deze week met een feestweek, waarbij er iedere
dag speciale activiteiten plaatsvinden. Op maandag 17 november was de aftrap van de feestweek.

Parkeerproblematiek Broekhuizen

Schreven-locatie
toch geen optie
Gemeente Horst aan de Maas gaat opnieuw op zoek naar een
parkeerlocatie in Broekhuizen. Vorige week nog meldde de gemeente dat
zij de zogenaamde Schreven-locatie, tussen de Kerkhofstraat, Looierstraat
en de Hoogstraat in het dorp, onderzocht als mogelijke oplossing voor de
parkeerproblemen.
Een woordvoerder van de
gemeente zegt nu dat onderzoek
inmiddels heeft uitgewezen dat dit
niet langer een optie is. Samen met
de werkgroep zoekt de gemeente
verder om een einde aan het parkeer

probleem te maken, dat al jaren
speelt. Vooral in het hoogseizoen
wordt het dorp jaarlijks overstroomd
met toeristen die hun auto kwijt willen. Meerder locaties zijn de afgelopen
jaren aangedragen en afgewezen.

Geen extra
carpoolplekken
Er komen niet meer carpoolplaatsen in Horst aan de Maas. Er is
simpelweg geen behoefte aan, concludeert het College van B&W. PvdA
Horst aan de Maas vroeg vorig jaar te onderzoeken of meer plaatsen nodig
waren en twijfelt aan deze conclusie.

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

Maandag stond in het teken
van vijftien jaar samenwerking van
Stichting Nativitas met het Citaverde
College. Stichting Nativitas ondersteunt
sociaal werkster Mama België met haar
werk op het Indonesische eiland Flores.

“Het zaalformaat is nu te beperkt,
het is niet rendabel voor ons om hier
concerten te organiseren”, aldus een
afvaardiging van het Mannenkoor.
“We zien wel mogelijkheden voor leuke
cross-overs, bijvoorbeeld met beginnende bandjes.”
PvdA-raadslid Richard van der
Weegen probeerde nog alles in één
gebouw samen te vatten: “Het gebouw
kan een dubbele functie krijgen: een
gemeenschapshuis voor Horst en de
‘plus’-variant voor de hele gemeente,
een plek voor kunst en cultuur.” Het
College van B&W gaat nu aan de slag
om drie scenario’s te onderzoeken.
Volgend jaar zomer beslist de raad
definitief wat er met ‘t Gasthoês gaat
gebeuren. Harde keuzes maken of
polderen, dat lijkt het dilemma waar
het college in Horst aan de Maas mee
aan de slag moet. (Foto: archief)

De ambassadeur van Indonesië
kwam tijdens deze eerste feestdag
op bezoek bij het Citaverde College
en woonde samen met burgemeester Kees van Rooij een presentatie
en tentoonstelling over het werk van

Stichting Nativitas bij. De ambassadeur
bedankte het Citaverde College voor
haar inzet voor Indonesië. De kinderen
van klas HO1B kregen een workshop
Balinese dans van drie danseressen uit
Indonesië.

“Wij constateerden dat er
dagelijks veel auto’s geparkeerd
staan rond de op- en afritten van
de snelwegen, waarschijnlijk van
carpoolers”, geeft Richard van der
Weegen van PvdA Horst aan de Maas
aan. In de gemeente is één officiële
carpoolplaats, langs de Venrayseweg
in Horst. Volgens het College van
B&W is er geen directe vraag naar
nog een carpoolplaats. Er zijn enkele
locaties waar carpoolers gebruik van
maken, maar deze liggen volgens de
gemeente te verspreid om nog een
centrale plaats aan te leggen.
Zo’n vijf tot tien carpoolers die
via de A73 reizen, maken dagelijks gebruik van de officiële plek.
Daarnaast staan volgens de gemeente
dagelijks enkele auto’s geparkeerd op
een zijstraat van de Meldersloseweg
en bij het Parkhotel. Carpoolers die
via de A67 reizen, maken onder

andere gebruik van parkeerplaatsen bij bedrijven in de buurt van de
opritten. Zo geeft McDonald’s aan
dat er dagelijks twintig tot dertig
mensen oneigenlijk gebruikmaken
van hun parkeerplaatsen. Bij De
Turfhoeve en het AC Restaurant staan
ook dagelijks dertig tot 35 auto’s.
Alleen McDonald’s geeft aan de carpoolers te vragen elders te parkeren.

Carpoolen stimuleren
“Deze cijfers duiden op een
behoefte waar we op een veilige
wijze in moeten voorzien”, aldus Van
der Weegen. “Als gemeente moeten
we carpoolen stimuleren. Wij zijn niet
tevreden met de beantwoording van
het college. Zij bevestigt de behoefte
maar komt niet met een oplossing.
Op plaatsen waar die behoefte
er duidelijk is, moeten veilige
carpoolplaatsen komen.”
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Losloopgebied voor honden in
Schadijkse Bossen
In de Schadijkse Bossen in Meterik wordt op zondag 30 november een hondenlosloopgebied geopend met
een wandeling. Deze wandelroute is speciaal aangelegd door Staatsbosbeheer zodat bazen hun hond los kunnen
laten lopen.

of verstoord worden. Dat is iets dat is
vastgelegd in de Flora- en faunawet
van Nederland. De boswachters zullen
hier dan ook op toezien en als het
moet optreden.” Wie wil, mag op

01

30 november meewandelen. De start is
om 10.00 uur op de parkeerplaats aan
de Lorbaan in America.
Aanmelden kan via 077 464 19 07
of via r.bree@staatsbosbeheer.nl

winkel&bedrij

Ad ve rtorial

‘Wondermiddel tegen
eczeem en psoriasis’
advertorial

Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn zoontje zoveel
last had van eczeem en begon aan de keukentafel zelf een middel uit te vinden
Een Australische bouwvakker kon niet
klanten krijgen en veel herhalingsverkopen
voor de klachten
van zijn
Nu, veertien
jaar
huidverzorgingsprolanger aanzien
dat zoon.
zijn zoontje
zoveel
zien, later,
wordeniserzijn
weer
meer mensen op
last had van basis
eczeeminen
begon aan
het gebruikte
bestaan van natuurlijke
Grahams gewezen.
En de
duct op natuurlijke
Australië
hetdemeest
middel
keukentafel zelf een middel uit te vinden
gebruikers zelf vertellen het natuurlijk ook
tegen eczeem
psoriasis
is Nu,
hetveertien
bij veel mensen
meer
uit het leven
weg
voor de en
klachten
van zijnen
zoon.
door; vaakniet
is het
iets waarmee
zij erfelijk
jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct op
belast zijn dus de familie is als eerste op de
te denken.

‘Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis’

natuurlijke basis in Australië het meest
gebruikte natuurlijke middel tegen eczeem

Andy en Dennis met hun honden Figo en Luna
Tot op heden hoorden honden
bezitters die hun hond los hadden
lopen in het bos vooral ‘meneer,
mevrouw, wilt u uw hond aanlijnen’ als
zij de boswachter tegenkwamen. Vanaf
30 november mag dit wel. Tenminste,
in het westelijk deel van de Schadijkse
Bossen, nabij de parkeerplaats aan
de Lorbaan in America. Want daar
heeft Staatsbosbeheer een honden
losloopgebied aangelegd. En dat is
volgens de natuurorganisatie uniek
voor Horst aan de Maas. Boswachter
Andy Liebrand: “In het losloopgebied is
een bijna 2,5 kilometer lange losloop
route aangelegd. Deze route slingert
door het bos over afwisselend smalle

en brede paden, die ook voor mensen
die iets minder ter been zijn het hele
jaar door goed te lopen zijn. Hier
en daar zijn er open plekken waar
de honden kunnen ravotten en hun
overtollige energie kwijt kunnen.”
De hondenloslooproute is
aangelegd door mensen van
zorgbedrijf De Lindehof uit Wanssum
en zorgboerderij Hoeve De Vonkel
uit Broekhuizen. De jongeren van
De Lindehof hebben de nieuwe paden
aangelegd en veel snoeiwerk verricht.
De mensen van de zorgboerderij De
Vonkel hebben de borden geplaatst en
paden gemaaid. Dennis van zorgbedrijf
De Lindehof heeft meegewerkt. Hij is

ook hondenbezitter. “Ik vind het een
mooie route. Als je kijkt hoe het was en
hoe het nu is geworden dan is het een
groot verschil. Dat ik er zelf aan heb
bijdragen, is een mooie gedachte.”
De zorgbedrijven gaan een deel
van het onderhoud van de route voor
hun rekening nemen.
De honden mogen in het losloop
gebied vrij rennen, als ze maar op
de paden blijven, zegt Liebrand.
“Zij hebben géén vrijbrief om hun
neus achterna te gaan, door het bos te
struinen en dieren achterna te jagen.
Het bos is en blijft het domein van de
wilde dieren, vogels, hazen, dassen
en reeën. Zij mogen niet verontrust
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krabben en schilfers mogelijk is.’
Kijk voor alle verkooppunten op www.grahams.nl

DIO Drogisterij Vera
Kloosterstraat 60,
Grubbenvorst
T: 077 374 30 98

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

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Dertig jaar paardenmarkt Lottum
In Lottum vond op maandag 17 november de traditionele paardenmarkt plaats. Dertig jaar geleden werd
de paardenmarkt nieuw leven ingeblazen. In verband met het jubileum werd er deze keer een grote braderie
gehouden. De paardenmarkt trekt jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers.
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Op 25 november 2014 zijn

Piet en Mien
Hermkens-Korstjaans
50 jaar getrouwd
St. Josephstraat 7, 5961 GL Horst

Op 26 november 2014 zijn

Dinsdag 25 november 2014
zijn onze ouders/grootouders

Jac & Jo
Wijnen-Cuppen

Mart Jakobs en
Mia Jakobs-Willems

50 jaar getrouwd!

50 jaar getrouwd!

Wij vieren het feest in
besloten kring.
Jac & Jo
Kinderen en kleinkinderen

Inspirerende kerstshow
Bloemsierkunst De Kogeldistel zat
22 nov. 13.00-20.00, zon 23 nov. 11.0017.00. Kogelstraat 62, Hegelsom.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Gilde studenten opgelet!
Mu-thaigym actie! 50% korting voor
Gilde studenten op alle kickboks
abonnementen, geldig t/m juli 2015
www.mu-thaigym.nl T: 06 24 87 76 35.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gefeliciteerd namens
kinderen en kleinkinderen
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Te huur bedrijfs/opslagruimte, omg.
Sevenum. Voor info bel 06 27 21 26 04
of 06 20 35 21 22.
Restanten verkoop Florale Vormgevers.
Elke middag open, vrij. 21 nov. t/m
woe. 24 dec. 13.30 - 17.30 uur.
Koopzondag 30 nov. en 21 dec. 12.00 17.00 uur. Glas-keramiek-kerstartikelen.
Loevestraat 37 Horst.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Pedicure voor uw complete voetbehandeling, ook voor diabetes- en reumapatiënten. Pedicurepraktijk
Erna Seuren Bemmelstraat 7 Horst
077 398 81 45.
Met plastisol plaatwerk wordt hoog
schilderwerk overbodig. Kleurvast
en vaak goedkoper dan schilderen. Zie
onze website Bert Faessen Dakwerken
of facebook Bert Faessen. Voor meer
informatie 06 38 64 67 61.
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.

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.
Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 30 nov. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl
Healing creme
huidverzorgende dagcrème, bij branden schaafwonden, ruwe gekloofde
huid, droge plekken, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Korting, alles voor de helft.
Wij gaan verhuizen en daarom mag
alles voor de helft weg. Sla snel uw
slag voor de sint- en kerstinkopen.
Twedde Kans Kringloop Horst
Noordsingel 43 open wo en do 12-17
vrij 12-20 en zat 10-16 uur.
Sinterklaas. Namens werkgroep Sint
Nicolaas te huur Sint- en Pietenpakken.
077 398 45 31.
Uitbreiding van ons team! Wij zijn nog
op zoek naar enkele enthousiaste collega’s met goede sociale vaardig-heden
om ons team te versterken.
Bel 24powerforyou 06 54 25 67 86.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.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.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Te huur grote kantoor-/praktijkruimte
in Swolgen. 120 m2 entree,
4 kantoren, toilet en een klein keukentje via trap naar 90m2 archiefruimte,
12 eigen parkeerplaatsen, 450 euro
p.m. Tel. 06 50 42 84 99.
RBB sneldekpannen. In zeer goede
staat 666 zwarte pannen 16 nok,
4 ventilatie, 26 linkse, 16 rechtse
hoekpannen voor huis, schuur of wat
dan ook. Pannen genoeg op pallets.
Voor vragen kun je bellen 077 398 62
74 / 06 30 41 94 94.
Wie heeft mijn witte iPhone 5 op 12
november tijdens de pauze bovenbouw
in de aula van het Dendron College
meegenomen? Graag terugbrengen
bij de balie van het Dendron College
(06 53 25 21 75).

van den
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Één is al bijzonder, twee een dubbel wonder
Geboren op 7 november 2014

Collega’s gezocht! 24Fit zoekt 3
dynamische, sociale collega’s die
willen (leren) werken als welzijnscoach.
06 10 29 17 21.

Gerrie

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

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Trotse ouders zijn
Bas & José Janssen-Kleeven
Broertje & zusje van Anne

Thijs en I

ris

Geboren

Mees

13 november 2014
Zoon van
Bart Poels en
Linda Jeurissen
Frans Woltersstraat 58
5961 DV Horst

Hoera ik ben er!

Guus
Geboren op
5 november 2014
Trotse mama’s en
broer zijn:
May, Mieke en Chris
Verhaegh-Minten
Van Renessestraat 5
5975 SN Sevenum

Geboren

Jens
5 november 2014
Zoon van Paul Hermans
& Linda van Lierop
Danielweg 41
5962 AR Melderslo

Te huur in Winterberg 4 persoons
appartement, pal aan bobbaan.
Met kerst en deze winter nog vrij.
Voor inlichtingen kijk op facebook
pagina Winterberg Appartement of
mail jeanne.verdellen@hotmail.com
Opheffingsuitverkoop Florale
Vormgevers Loevestraat 37 Horst.
Koopjes: glas-keramiek-schilderij-kerstartikelen- vrijdag 21 nov t/m woe
24 dec 13.30 - 17.30 uur, koopzondag
30 nov en 21 dec 12.00 - 17.00 uur.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op!
Reparaties aan pc/laptop, opschonen,
WiFi, internet, antivirus, beveiliging. Bel
mij gerust op 06 14 51 11 20.
Valise atelier & natuur.
Vanaf eind november tot 22 december
workshops kerst. Kijk voor de mogelijkheden op www.valise.nl daar staan ook
voorbeelden. Maar elk voorbeeld kan
naar eigen inzicht worden gemaakt.
Tel. 06 12 69 79 35.
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.

Grond/Grasland te pacht gevraagd.
Voor korte of langere termijn.
Tel 06 13 11 35 66.
Kerstshow 29 en 30 November
Kom genieten van de kerstsfeer bij
Bloemsierkunst Anneke in Meerlo.
www.bloemsierkunstanneke.nl
Te koop openhaardhout (appel)
O. Kersten, De Hees 69, 5976 NH
Kronenberg. Tel. 077 467 15 87.
Hoe sterk zijn uw botten?
Op 2 december kunt u een professionele
botscan laten maken bij Juul’s kruidenhoekje. Hiermee kan botontkalking
vroeg worden opgespoord en klachten
voorkomen. Bel voor meer info of een
afspraak 077 398 02 50.
Op dinsdagmiddag 11 november
gevonden op grasveldje Stuksbeemden
/Drink: een zwarte meisjesjas.
Als u deze jas mist en hem nader kunt
beschrijven (maat en merk) bel
077 785 10 37.
Troubadour Math Craenmehr.
Niewe filmpjus op Joe Tjoep. Ga naar
je kompjoeter naar YouTube; tiep
Troubadour Math; bekijk filmpjes; indien
leuk; bel 06 22 60 41 88 en hoop dat
Troubadour Math nog tijd heeft. Doej.
Wij weten het antwoord!
Vraag je je ook vaker af waar de buurvrouw die leuke jurk heeft gekocht?
Of waar die goede vriendin nu die
mooie design tas heeft gekocht? Second
Life Exclusive! Hoofdstraat 23 Horst.
Vrij 10-20 zat 11-17.
Wie heeft vorige week mijn
zwarte Gazelle fiets meegenomen?
Kerkstraat Horst, 06 36 54 19 83.
Rozen massage. Pure verwennerij.
www.hetstiltehuis.123website.nl.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Heeft u een druk gezin en de zorg
over het huishouden van uw ouders?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Verloren blauwe sjaal met geel/
paars/roze bloemetjes, maandagmiddag 17-11 op parkeerplaats Jan Linders
Horst. Tel. 06 37 00 63 50.
Te koop kinderfietsen junior:
1 jongensfiets 26“ en 1 meisjesfiets
24”, in zeer goede staat. Herstr. 14
Horst, tel. 077 398 44 89.

Dag en nacht bereikbaar

Rembrandtstraat 23,
5961 AL Horst

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

winner European Jazzcompetition

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
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Zeventig jaar bevrijding

Schuilen onder de vloer
Het is zondag 23 november zeventig jaar geleden dat Horst bevrijd werd. Voor Henk van Putten (89) uit Soest
een memorabele dag. Gedurende de Tweede Wereldoorlog zat hij ondergedoken in Horst. “Tijdens de razzia’s heb ik
met Walvisch, een Joodse onderduiker, in het transformatorstation bij de Sint Jozefkapel aan de Herstraat gelegen.
Hij zei: ‘Als de Duitsers hier binnenkomen, schiet ik ze gelijk neer’”, vertelt Henk.

Henk besloot zich aan te sluiten bij
het Regiment Stootroepen. “Ik werd
opgeroepen in Vijlen, een plaatsje in
Zuid-Limburg. Daar leerden we in korte
tijd schieten en trainen in de sneeuw.
Vervolgens werd ik bij de Amerikanen
in de Duitse stad Alsdorf gedetacheerd.
Ingedeeld in de bewakingscompagnie
werd de opdracht gegeven kwartier te
maken [Onderdak en legering zoeken
voor de troepen, red.]. In een huis
bevond zich een echtpaar waarvan de
vrouw ieder moment kon bevallen.
We trokken onze schoenen uit als
we de trap beklommen, bewaarden
sinaasappels en onze hospik hielp

tijdens de bevalling. Ik word er nog
emotioneel van als ik eraan denk. Het
ligt zo dicht bij elkaar”, zegt hij met
een traan.
Zijn ouders waren toen in de
veronderstelling dat hun zoon
gesneuveld was in het leger. “Den Haag
werd ‘bevrijd’ door de Prinses Irene
Brigade. Aangezien ik hier geen deel
van uitmaakte, dachten ze dat ik
omgekomen was”, aldus Van Putten.
In 1945 besloot hij te stoppen bij de
Stoottroepen. Zes jaar later rondde
Henk eindelijk datgene af wat de
oorlog in 1943 bruut had verstoord: zijn
studie voor civiel ingenieur.

Kennisgeving
Besluit omgevingsvergunning inrichting Californië Wijnen
Geothermie B.V.

Onderduiken in Horst
Een maand of zes lang werkte
hij op de ene na de andere plek in
Duitsland. In Braunschweig belandde
hij op een rangeerterrein. Henk: “De
Bauführer had een zoon die bij de SS in
Nederland was gelegerd. Bij verlof nam
hij altijd van alles mee uit Nederland.
Toen hij werd overgeplaatst, kon hij

geen sokken en Butter meer voor zijn
vader meenemen. Ik gaf aan deze taak
wel op mij te willen nemen. ‘Geef me
een verlofpas naar Nederland en ik
regel dat.’ Met zo’n pas op zak ben ik
vervolgens met de allerlaatste trein
naar Nederland gevlucht.” Vanaf dat
moment stond Henk als ‘gezocht’ in de
Staatscourant. Hij was toen ongeveer
18 jaar. “Hierop hebben mijn ouders
mij per trein naar het zuiden gestuurd,
gezeten tussen de SS’ers. Ik hoopte zo
dat ze me niet zouden pakken. Onze
overburen in Den Haag kwamen uit
Roermond. Acht kilometer daarvandaan
ligt het plaatsje Herkenbosch, waar
ik terecht kon bij een schildersbedrijf.
Vanwege mijn hoogtevrees was het
werk echter niet helemaal voor mij
weggelegd. Na twee dagen bij een
broer en zus in Meterik te hebben gezeten, kwam ik uiteindelijk bij ‘Meijerke’
op de Herstraat in Horst terecht”,
verhaalt hij.

“Ik heb het er goed naar mijn zin
gehad. Zo las ik er kranten en spitte
ik de tuin. Als stadsjongen haalde ik
echter wel geregeld de jonge plantjes
weg”, vertelt Henk lachend. “Ik ging
gewoon naar de kapper en de dokter.”
Dit veranderde gedurende de razzia’s.
De zeer links ingestelde Meijers had
vanwege zijn werk de sleutels van
alle transformatorstations, ook van die
in de Herstraat. “Tijdens de razzia’s
heb ik daar met Walvisch, een Joodse
onderduiker, in gelegen. Hij zei: ‘Als de
Duitsers hier binnenkomen, schiet
ik ze gelijk neer’. Walvisch gedroeg
zich vreemd en was aangeduid als
gevaarlijk voor het verzet. Deze
organisatie besloot hem te liquideren.
Dat is gebeurd bij Grubbenvorst.
Daardoor werd het verblijf van
mij in de Herstraat erg onzeker en
dook ik tijdelijk onder bij de familie
Hoeijmakers van De Gortmeule. Hier zat
ik met Sef Rongen, Drost en Lange Jan.
Die laatste twee hadden vastgezeten
voor illegaal slachten. Met het werk
op de boerderij kwamen we onze tijd
wel door. Ik weet nog dat ik hartstikke
ziek ben geworden van het eten van
‘karboet’”, vertelt Van Putten met een
glimlach. Toen De Gortmeule vanwege
zijn hooggelegen terrein tot zes weken
voor de bevrijding werd ingezet als
verdedigingswerk voor de Duitsers,
moesten alle omwonenden en de
inwoners zelf evacueren. Henk: “Via
het koolaspad ben ik teruggelopen naar
Meijers. Hier heb ik tijdens de razzia’s
onder de vloer gescholen. Ik heb geluk
gehad. Op andere plekken schoten de
Duitsers zo door de vloer heen.”

De Minister van Economische Zaken doet de volgende kennisgeving:
Dat aan Californië Wijnen Geothermie B.V. te Grubbenvorst een
omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit milieuneutraal
veranderen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) voor de inrichting Californië Wijnen Geothermie B.V., gelegen
aan de Vinkenpeelweg 10 te Grubbenvorst, in de gemeente Horst aan
de Maas.
De omgevingsvergunning betreft het vergroten van het injectiedebiet en
het verlagen van de injectietemperatuur van de te injecteren vloeistof.
Op deze aanvraag is de reguliere besluitvormingsprocedure van
toepassing (artikel 3.7, Wabo).
Tot en met 22 december 2014 kunnen belanghebbenden bezwaar maken
tegen dit besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het
bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen
welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend
zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van
Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus
20401, 2500 EK DEN HAAG.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. K. van den Hoff
(tel. 070-379 76 02).

Lekker! Van onze eigen bakker

Rijstevlaai met slagroom
9.99

Brood- en
Banketbakkerij

Lucassen

Bevrijding een feit
Op 23 november 1944 was
de bevrijding in Horst een feit. “Ik
weet nog dat we met z’n allen op
de hoek bij Nelissen op Herstraat
3 stonden.Eenheden van de 15e
Schotse Infanterie Divisie kwamen
vanuit Sevenum aangereden. Hadden
we met die aftands ogende jeeps de
oorlog gewonnen? Ik was verbaasd.”

www.plushorst.nl

Reserveer nu
1e kerstdag
Brunchbuﬀet

7.99

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

• Voor alle feesten en partijen
• Aantrekkelijke arrangementen
• Catering op locatie

Noordsingel 75, Horst • 077 398 41 90 • www.delestegeulde.nl

geldig van 17 november t/m 22 november 2014

Van Putten woonde indertijd in Den
Haag en studeerde voor civiel ingenieur
in Delft. Om de loyaliteit aan het Duitse
gezag te waarborgen moest iedere student in 1943 een zogenaamde solidariteitsverklaring ondertekenen, waarin
zij beloofden niets tegen het gezag te
zullen ondernemen. Aangezien Henk
weigerde, moest hij zich melden voor
tewerkstelling. “Gezien de dreigementen naar mijn ouders toe, koos ik voor
melding. Ik wilde ze beschermen. Hier
heb ik nog eeuwig spijt van”, vertelt
hij.
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‘Nu pas zie ik de angst van mijn ouders’
Het is al 70 jaar geleden dat Horst bevrijd werd in de Tweede Wereldoorlog, maar Ton Haegens uit Horst weet
het als de dag van gisteren. “We hebben de Duitsers binnen zien trekken en gelukkig ook weer weg zien gaan”,
vertelt hij. Hij blikt terug op de laatste jaren van de oorlog en de bevrijding.

Voor zijn huis kijkt Ton (de blonde jongen rechts) naar de
uittocht van de Duitse soldaten. (Foto: Oud Horst in het Nieuws, deel 6)
De in 1935 geboren Ton Haegens
was tijdens de oorlog nog maar een
jongen. Hij weet nog dat zijn vader in
1940 zijn gezin kwam waarschuwen

dat er oorlog was uitgebroken. “Vader
kwam binnen rennen. ‘De Pruusen zijn
binnengevallen!’, riep hij. Toen volgde
de bezetting in Horst. Het leven ging

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-Balans, Pijnklachten,
Hormonale Balans
Roken en Overgewicht
Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

hier eigenlijk gewoon door. Mijn moeder kreeg in de oorlogsjaren nog een
paar kinderen, mijn vader was bakker
en heeft de hele oorlog doorgebakken.”

Tijdens de nadagen van de Tweede
Wereldoorlog sloeg de bezetter steeds
harder toe, ook in Horst. “Er vonden
razzia’s plaats, waarbij de jonge mannen
uit het dorp opgehaald werden om
in Duitsland te werken. Ook in onze
bakkerij zijn de mannen vaak geweest.
Ons kinderen werd geleerd om dan te
huilen om vader, zodat ze hem niet
mee zouden nemen. Gelukkig is dat
ook nooit gebeurd.” Op 12 oktober
werd Horst zwaar getroffen door een
bombardement van de Brits-Canadese
luchtmacht. “Het was een hele mooie
dag en ik was met blote voeten in het
stoppelveld aan het spelen samen met
mijn vriend Jan van de Smit. Op honderd
meter afstand vielen twee bommen.
Veel mensen zijn verongelukt die dag”,
vertelt Ton geëmotioneerd. “Toen begon
de invasie en werd het spannend. We
moesten voortaan thuisblijven en er
kwamen vluchtelingen en onderduikers
bij ons in huis.”
Op 23 november trokken de
Duitsers zich terug uit Horst. “Ik was
weer eens aan het spelen in de tuin
en hoorde een grote klap. Iedereen
vluchtte de kelders in en zelfs mijn
protestantse tante kon ineens b
 idden.
Wat bleek? De Smaalbrug was
opgeblazen en daarachter stonden de
Tommy’s met een kleine tank. Horst
was bevrijd.” Haegens herinnert zich
de dagen na de bevrijding nog goed.

“Het was feest, er heerste een intense
opluchting onder de mensen. Er werd
van alles georganiseerd en overal
waren optochten. ’s Avonds waren er
dansavonden voor de jeugd. Stiekem
ben ik toen nog met Jan van de Smit
gaan kijken, echte kwajongens waren
wij. We stalen van alles. Een keer
hebben we zelfs een hele kist met
munitie leeggehaald.”
Na de oorlog begon het gewone
leven weer. “Diezelfde week moesten
wij weer naar school. Eerst werd iedereen door de dokter grondig gecontroleerd op luizen en schurft, want dat
heerste in die tijd enorm. School was
voor mij een echte kwelling. Door de
oorlog was ik verwilderd en een slechte
student geworden.” Ton wijst naar zijn
vrouw: “Maar toen leerde ik een meisje
kennen en toen moest ik wel goed
studeren”, zegt hij lachend.
Als hij terugkijkt op de oorlogs
jaren ziet Ton vooral een spannende
en avontuurlijke tijd. “We waren nog
maar kleine kinderen, de oorlog was
voor ons één groot avontuur. Nu pas
zie ik de angst die mijn ouders gehad
moeten hebben en de risico’s die zij
genomen hebben.” De oorlog en de
bevrijding houden hem zeventig jaar
na dato nog elke dag bezig. “Ik denk
er vaak aan en praat er veel over. Ik
kom er steeds meer achter welke grote
impact de oorlog op mij heeft gehad.”

Presentatie
fotoboek bevrijding
De Heemkundevereniging Sevenum geeft na aanleiding van de bevrijding van Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord een fotoboek uit. Dit boek wordt op zaterdag 22 november, als de bevrijding zeventig jaar geleden is,
gepresenteerd.

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

De foto’s in het boek
’Oorlogsbeeld’ zijn gemaakt tijdens
de Tweede Wereldoorlog in Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord. De
presentatie van het boek vindt in
de plaats in de theaterzaal van De
Wingerd. Om 14.15 uur zullen de

kerkklokken luiden en om 14.30
uur start het programma. Manouk
van Enckevort vertelt over een
verpleegstersuniform uit de Tweede
Wereldoorlog. Heidy Geven uit
Helenaveen verzorgt een lezing
over de kerkrazzia en deportatie

naar Duitsland. Na de pauze treedt
toneelvereniging Setovera op met
de eenakter Ik huil mijn vaders
tranen. Daarna volgt de presentatie
van het boek. (Foto: afkomstig uit
fotoboek ’Oorlogsbeeld 1940-1945 Sevenum,
Kronenberg, Evertsoord)
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‘We waren eindelijk bevrijd’
Mien Mulders-Lemmen (88), Netje Aerts-Jacobs (77) en Hay Holtackers (81) uit America en Griendtsveen hebben
alle drie de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Samen blikken zij terug op het einde van de
oorlog in Horst aan de Maas.

konden we eindelijk terug naar ons
gehavende huis. Mijn ouders maakten
van een oude teil een bedje voor mijn
pop, want de Duitsers hadden mijn
mooie poppenwagen opgestookt.”
Ook Hay Holtackers werd in het
najaar van 1944 met zijn familie van
Griendtsveen naar Hegelsom geëvacueerd. Hij vertelt: “De nacht voor de
bevrijding kan ik me nog goed herinneren, die was ontzettend heftig door de
vele luchtgevechten. Maar wij hadden
goed in de gaten wat er gaande was:
de bevrijding kwam er aan! Het eerste
dat we de volgende dag zagen was
een carriertank met Engelsen. De tank
stond stil bij ons en de soldaten bleven
even met ons praten.” “Wat zeiden
de Tommy’s dan?”, vragen de andere
twee benieuwd. “Ja, dat konden we
natuurlijk niet verstaan”, lacht Hay. Zijn
vader werd een paar dagen voor de
bevrijding nog opgepakt en samen met
zijn moeder kon hij na de bevrijding
terug naar Griendtsveen. “Het huis was
een grote smerige troep geworden”,
vertelt hij. “Die Engelse smeerlappen hadden gewoon hun behoeftes
in de kamers gedaan.” Mien vult aan:
“De Tommy’s deden ons inderdaad
geen kwaad, maar ze hadden echt
geen medeleven.” Hay besluit: “In mei
keerde mijn vader weer terug, toen kon
het bevrijdingsfeest voor ons pas echt
beginnen.”

vroeg mijn tante. Toen zagen we het:
er waren andere soldaten, de Britse
Tommy’s, en tanks. Wat een opluchting,
we waren eindelijk bevrijd! Wonder
boven wonder was het huis van mijn
ouders gespaard gebleven in het
oorlogsgeweld en kon ik weer bij hen
gaan wonen. Langzaamaan ging alles
weer de goede kant op”, besluit ze.

’We gaan er aan’

Bevrijdingsrit
door Horst aan de Maas

SAMSUNG GALAXY ALPHA
ch

huis, de beste kamers, werden gebruikt
door de Duitsers en mijn tante en ik
sliepen boven. Eind november gingen
de Duitsers zonder iets te zeggen
weg. ’s Ochtends hoorde we een groot
spektakel. ‘Wat is er toch aan de hand?’

+

in

ten einde kwam in Horst aan de Maas.
“In die tijd woonde ik bij mijn oom
en tante in Sevenum”, begint ze haar
verhaal. “Zij hadden maar één zoon
en dus moest ik daar helpen in het
huishouden. De voorste kamers van het

7

Gezeten aan de tafel bij Mien
Mulders-Lemmen doen de drie om de
beurt hun verhaal. Allemaal maakten ze in hun jeugd de oorlog en de
bevrijding die daarop volgde mee. Mien
was 18 jaar oud toen de oorlog in 1944

Netje Aerts-Jacobs uit America
was nog maar een meisje van 7 jaar
ten tijde van de bevrijding en kan
zich er niet meer zoveel van herinneren. Wat ze nog weet heeft ze
opgeschreven in een schriftje. “Wat
me nog heel goed bijstaat is hoe ik
mijn vader bij de pomp zag huilen
toen mijn oudste broer werd meegenomen naar Duitsland. Hij keerde
gelukkig terug, maar wat zijn mijn
ouders bang geweest. Ik hoor het hen
nog zeggen: ‘We gaan er allemaal
aan!’. In 1944 werden we geëvacueerd
naar Hegelsom. Mijn vader groef een
grote kuil in de grond waarin we onze
beste kleren en andere belangrijke
spullen verstopten.” De dag van de
bevrijding kan ze zich niet meer voor
de geest halen. “Ik weet wel nog dat
een Tommy mij op schoot nam en
mijn haren kamde. We kregen chocola
en een soort bittere sinaasappeljam
met schilletjes van hen. In december

In Horst aan de Maas rijdt op zondag 2 november een bevrijdingsrit door de gemeente. De rit herdenkt de
bevrijding van Horst aan de Maas, zeventig jaar geleden. De organisatie is in handen van enkele leden van de
vereniging Santa Fe.

MET
GRATIS
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EROP UIT!
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T.W.V. €75.-

300 min + 1000 MB
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nu 2 jaar €54.-
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Horst
Kerkstraat 18 | 077 3987648
Venray
Schoolstraat 18 | 0478 512498
Venlo
Klaasstraat 42 | 077 3518196
horst@novocom.nl | www.novocom.nl

Novocom

Koopzondag op 30 november

Sportcentrum De Kruisweide Horeca is op zoek naar een

enthousiaste
medewerker (m/v)
die bereid is om ons op vrijdagmiddag en -avond te vervangen
voor +/- 6 uur, met eventuele uitbreiding.
Edie Pouwels van museum Oorlog
in de Peel in Melderslo en Ewout
Wiedemeijer uit Horst, beiden lid van
vereniging Santa Fe, hebben het plan
opgevat de bevrijding ter ere van de
slachtoffers maar ook om de vrijheid te
herdenkenmet de bevrijdingsrit.
Santa Fe is een vereniging waarvan
de leden één of meerdere legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog
bezitten en deze, vaak na een uitvoerige
restauratie, rijdend houden. Daarnaast
is er veel kennis over de historie van de

strijd in de regio. De bevrijdingsrit die in
samenwerking met Harrold Nabben en
Gé Heijnemans van Santa Fe is uitgezet
belooft een spektakel in stijl te worden
met Jeeps, Dodges, Scoutcars, verschillende types GMC vrachtwagens, een
compressorwagen en diverse motoren.
De voertuigen verzamelen zich tussen
09.30 en 10.30 uur rondom gemeenschapsaccommodatie Aan de Brug in
verzetsdorp America.
Vanaf 10.30 uur gaat de tocht
via Meterik, Hegelsom, Sevenum en

Grubbenvorst naar het dorpsplein in
Lottum waar de tocht rond 12.15 uur
stopt voor een pauze. Vervolgens rijden
de voertuigen vanaf 13.15 uur via
Broekhuizenvorst, Swolgen, Blitterswijck,
Meerlo en Melderslo naar Horst. Via de
Gebr. van Doornelaan en de Herstraat
worden de originele wegen gevolgd
waarover de geallieerden Horst 70 jaar
geleden binnenreden. Uiteindelijk zal om
15.00 uur via de winkelstraat het centrum van Horst bereikt worden. Kijk voor
meer informatie www.santafe-online.nl

Waar denken wij aan:
• vriendelijk en gastvrij;
• vanaf 21 jaar;
• affiniteit met horeca;
• in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne (of bereid zijn om dit te behalen);
• zelfstandig kunnen werken;
• bereid om schoonmaakwerkzaamheden te verrichten;
• bereidheid tot flexibele werktijden (in overleg);
• extra inzetbaar bij drukte;
• inschrijving en salariëring via uitzendbureau.
Ben jij de geschikte medewerker die wij zoeken?
Stuur dan je cv en motivatie naar: kruisweidehoreca@kpnmail.nl
of per post naar: Sportcentrum De Kruisweide Horeca,
t.a.v. Annemie Smedts-Theunissen, Markt 28, 5975 AN Sevenum
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Sfeer proeven op wintersfeermarkt
Grubbenvorst
In Grubbenvorst werd op zondag 16 november de jaarlijkse wintersfeermarkt gehouden. Hoewel het weer wat
regenachtig was, kwamen veel bezoekers een kijkje nemen op de winterse markt.

vertelt: “Deze markt organiseren we
ieder jaar. Vroeger was dat altijd een
braderie, maar sinds twee jaar hebben we er echt een winters tintje aan
gegeven. De markt heeft nu meer body
en aantrekkingskracht voor de mensen.
Ze kunnen gezellig een kijkje komen
nemen en genieten van de verschillende hapjes en drankjes die worden
verkocht.” Het weer zit deze editie van
de sfeermarkt niet mee, voor het grootste gedeelte van de middag is er regen
voorspeld. “Het weer is het enige ding
waar we geen invloed op hebben als
organisatie en dat zit ons dit jaar niet
mee. Jammer, maar we hopen toch op
nog veel bezoekers”, zegt Nabben.

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

Winters eten

Het centrum van Grubbenvorst
is op deze zondag door Stichting
Gewoën Grubbevors met behulp van

ren is er een grote glijbaan waar ze
met een slee vanaf kunnen glijden.
Mark Nabben van Gewoën Grubbevors

vuurkorven, een grote sneeuwpop
en wat nepsneeuw omgetoverd tot
een winters tafereel. Voor de kinde-

Warme chocomel, knabbelspek,
glühwein, stroopwafels, pannenkoeken,
wafels: al dit winterse eten is op deze
zondag in Grubbenvorst te koop. Veel
bezoekers lopen dan ook met een
warme lekkernij of drankje in hun
handen. Manfred Engels van Bakkerij
Engels verkoopt in een kraam bij zijn
winkel allerlei zoets. “We hebben
oliebollen, wafels, maar sinds kort ook
churros. Deze langwerpige Spaanse
lekkernij gemaakt van gefrituurd deeg
is dit jaar heel populair. We hebben er

vandaag al een hoop van verkocht.”
Ook familie Thissen uit Grubbenvorst
geniet van een zakje churros. “Ieder
jaar gaan we wel een kijkje nemen op
de markt”, vertelt meneer Thissen die
samen met zijn vrouw en twee kleine
kinderen op pad is. “Even de gezellige
sfeer proeven en lekker eten. Ook
kopen we altijd wel iets op de markt”,
zegt hij.

Lekker rondgekeken
Francine Frencken uit Grubbenvorst
is samen met haar man op de markt.
“We zijn gewoon met zijn tweeën een
stukje aan het lopen. We hebben niets
gekocht, maar we hebben wel lekker
rondgekeken. Maar eigenlijk zijn we op
weg naar ijssalon Clevers, om een ijsje
te eten”, lacht ze.
“Het weer zit ons niet zo mee”,
zeggen de vrijwilligers van restaurant
Lekker Gewoën, die in een kraampjes
pannenkoeken staan te bakken.
“Misschien is het nog een beetje vroeg
in het jaar voor een markt als deze.
Het is afgelopen tijd nog best warm
geweest. Mensen zitten als het ware
nog met hun gedachten in het zonnetje
op het terras en moeten eerst nog even
wennen aan het winterse weer. Maar
dat komt vanzelf wel.”
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Honderd jaar bakkerij Gommans

‘Van bakker tot allround ondernemer’
Bakkerij Gommans uit Sevenum is met recht een familiebedrijf te noemen. Al honderd jaar lang is het in handen
van de familie Gommans en dat ook nog steeds op dezelfde plek. Broers Bas en Joep zijn de vierde generatie die de
leiding heeft over de bakkerij. Zondag 23 november wordt het eeuwfeest gevierd met een open dag.

als vanzelfsprekend in het bakkersvak.
“Ik ben opgegroeid boven de bakkerij
en heb eigenlijk nooit beter geweten.” Dat ze de bakkerij uiteindelijk
ook over zouden nemen, was echter
niet meteen vanzelfsprekend. In 1998
stierf vader Hay. Bas: “Mam vroeg ons
toen of we mettertijd de bakkerij over
wilden nemen, dan was zij bereid om
het bedrijf nog een paar jaar te leiden.
Uiteindelijk hebben wij op 1 januari
2004 het bedrijf overgenomen.”

We waren als water
en vuur

Bas en Joep Gommans vieren met hun moeder 100 jaar bakkerij
In een bakkerij werken? Bas
Gommans moest er als zestienjarige
absoluut niet aan denken. “Ik was
liever lui dan moe”, lacht hij. Na de

middelbare school moest hij echter
toch aan de slag. Vader Hay bezorgde
hem een baantje in een bakkerij.
“‘Laat hem maar lekker zweten’, zei

hij, in de verwachting dat ik binnen de
kortste keren met hangende pootjes
thuis zou komen. Maar vanaf dag één
beviel het goed.” Ook Joep rolde bijna

Oh, zit dat zo!

Het samen een bedrijf leiden was
wel even wennen, geven de twee toe.
“We hebben wel een aantal jaren nodig
gehad om naar elkaar toe te groeien”,
geeft Bas aan. “In onze jeugd waren
we als water en vuur, maar in de loop
der jaren hebben we geleerd wat
we voor elkaar kunnen betekenen.”
“We hebben ook het lef gehad om
problemen te benoemen en er iets
aan te doen”, vult zijn jongere broer
aan. “We hebben allebei de genen
van Gommans in ons. En de kracht die
we gebruiken om al twee jaar op de
rij de beste kerststol van Nederland te
maken, komt er ook wel eens op een
andere manier uit.” De taken zijn dan
ook goed verdeeld. Zo heeft Bas de
leiding over de productie in de bakkerij.
Joep: “En ik zit fulltime op kantoor. Het
vak van bakker is veranderd. Je bent nu

meer een allround ondernemer en hebt
met veel regels te maken.”
Al diverse jaren op rij wint de
bakkerij prijzen voor haar producten.
Onder meer de kerststollen, het
meergranenbrood en de rozijnenbollen
zijn al in de prijzen gevallen. Ook won
Gommans twee jaar op rij de derde
plek van de Echte Bakkers Limburg.
Bas: “Bij het overnemen van de
bakkerij zijn we een kwaliteitstraject
ingegaan en zijn we onder meer
toegetreden tot het Echte Bakkersgilde.
Alleen bakkers die op een bepaald
niveau werken, zijn daar lid van. In de
loop der jaren zijn we doorgegroeid
tot de top 5 van het Bakkersgilde.
Maar ik sta natuurlijk niet alleen in de
bakkerij, maar met een heel team van
medewerkers.”

Moeder verdient
ereplek in de historie
Handrie Gommans begon op
20 november 1914 samen met zijn zus
Truuj een bakkerij en kruidenierswinkel
in Sevenum, die honderd jaar later is
uitgegroeid tot een bedrijf met vier
vestigingen dat daarnaast ook aan
supermarkten en enkele collega-bakkers levert. “Overigens verdient onze
moeder wel een ereplek in de historie”,
zegt Joep. “Zij heeft dertig jaar de
leiding gehad, langer dan de generaties
voor haar, en dat moeten wij nog maar
zien te halen.”

Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

De eenmalig verhoogde
schenkingsvrijstelling,
wat is dat?
Door: José de Weert-van Dijck, Financieel Adviseur
Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro geldt tot 1 januari 2015.
Wat houdt de regeling in?
In 2013 heeft de regering het bedrag
voor belastingvrij schenken tijdelijk
verhoogd naar 100.000 euro. Het
maakt hierbij niet meer uit wie er
schenkt of hoe oud de ontvanger is.
Wel moet de ontvanger het geld
gebruiken voor de aankoop of
verbouwing van de eigen woning.
Heeft u in het verleden al
gebruikgemaakt van de oude regeling
voor een eenmalige belastingvrije
schenking?
Dan mag u dit bedrag nog
aanvullen tot 100.000 euro. De
regeling geldt tot 1 januari 2015.
Voor deze eenmalige schenking moet
wel aangifte schenkbelasting worden
gedaan. Voor meer informatie
verwijs ik u naar de website van de
Belastingdienst, onder ‘tijdelijke
verruiming vrijstelling schenkbelasting’.

Eenmalig boetevrij aflossen
U kunt elk jaar een deel van uw
hypotheek boetevrij aflossen. Bij de
Rabobank is dit 10 of 20 procent van uw
oorspronkelijke hypotheekbedrag (dit
percentage staat in uw hypotheekvoorwaarden vermeld).
Gebruikt u een schenking van
maximaal 100.000 euro om af te lossen
op uw hypotheek en is dat meer dan
wat u boetevrij kunt aflossen? Dan
brengt de Rabobank eenmalig geen
boeterente in rekening.
U kunt alleen gebruikmaken van het
eenmalig boetevrij aflossen, als u een
schenking heeft gekregen die voldoet
aan de voorwaarden die de overheid
stelt. Met de aflossing uit de schenking
gebruikt u ook de boetevrije ruimte uit
uw hypotheekvoorwaarden. Wilt u later
nog een extra aflossing doen? Dan moet
u daar mogelijk wel boeterente over
betalen.

Hoe werkt extra aflossen op
uw hypotheek?
Ontvangt u een schenking? En wilt u
dit bedrag gebruiken om af te lossen
op uw hypotheek? Neem dan altijd
eerst contact op met uw bank. Voor
de verwerking van uw aflossing is een
bewijs nodig dat u een schenking
heeft gekregen. Bijvoorbeeld een
schenkingsakte, schenkingsovereenkomst of een rekeningafschrift
waaruit blijkt dat u een schenking
heeft ontvangen. Alleen dan bent u
vrijgesteld van een eventuele
boeterente.

www.rabobank.nl/horstvenray

(Advertorial)

Jaar gratis sport en
ontspanning
Patrick Verkoelen uit Horst is de gelukkige winnaar van het ’jaar
gratis sport en ontspanning’ bij anco lifestyle centre in Horst.
Hij had het origineelste antwoord op de prijsvraag tijdens de Hiltho.
De winnaars van één maand gratis zijn Jan Clabbers,
Natascha v/d Ekker, Eric Beurskens, Cora Keijsers, Marlies Wismans,
Jan Sanders en Auke Zaghoudi-van Helden. Allemaal van harte
gefeliciteerd en veel plezier met jullie gewonnen prijs. (Foto: Patrick
Verkoelen (rechts) ontvangt zijn prijs uit handen van Patrick Bierens (links)
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Ondernemers slaan handen ineen

Toekomstperspectief champignonbedrijf

Reorganisatie
Lutèce

Ondernemers uit Melderslo hebben het initiatief opgezet om te starten met een eigen club, de Melderslose
Ondernemersvereniging ofwel Move. Uit een enquête en eerste bijeenkomst bleek voldoende animo voor het
oprichten van de club.
Daarna wil de vereniging zich onder
andere sterk gaan maken voor het promoten van de bedrijven in Melderslo,
bijvoorbeeld met een website, netwerkborrels of gezamenlijke optredens

Na een eerste bijeenkomst en een
enquête is volgens de initiatiefnemers
genoeg enthousiasme gebleken om
de daadwerkelijke club op te richten.
Bestuursleden zijn ook al gevonden.

op beurzen. Daarnaast geeft de club
aan zich samen sterk te willen maken
voor specifieke problemen in het dorp,
zoals het realiseren van een nieuwe
pinautomaat.

Champignonproducent Lutèce gaat reorganiseren in Horst, Velden en Venlo.
Dit betekent onder meer dat voor 58 medewerkers het ontslag is aangevraagd.
Het personeel heeft dit woensdag 19 november te horen gekregen.

Regionale boekendag Horst
Boekwinkel Bruna in Horst houdt op zaterdag 22 november een regionale boekendag. Fotograaf Jan Janssen uit
Hegelsom is van 14.00 tot 17.00 uur aanwezig om over zijn fotoboek ‘The Himalaya My Home te praten.
Mevrouw Mieneke van Ool, een
van de dienstmeisjes die beschreven
wordt in het boek ‘Alstublieft,
mevrouw’ van Tialda Hoogeveen,
komt ook naar de boekhandel. Zij is er
rond 14.30 uur en zal een half uurtje

blijven. Mevrouw Van Ool komt uit de
regio.
Met de dag wil Bruna aandacht
vragen voor het aanbod van
boeken uit de regio. Zo belicht
zij onder andere ook de boeken

‘Met pelerine en toer’ van Museum
De Kantfabriek, ‘Wij spelen verder’
van toneelvereniging De Vrije Spelers
uit America, ‘De hemel op aarde’
over kerkschatten uit Horst en
Godsgeschenk van Govert Derix.

Lezing Was ik niet belangrijk genoeg?
In zaal De Baersdonck in Grubbenvorst wordt op donderdag 11 december een lezing gehouden voor achterblijvers na zelfdoding en voor iedereen die omgaat met mensen die achterblijven.
Rouwdeskundige Gertie Mooren
organiseert deze lezing in samenwerking met mensen die dit zelf hebben
meegemaakt. Zij gaat in op onderwer-

pen als: hoe rouw je na een zelfdoding?
Hoe ga je daar met je gezin, je familie,
vrienden op je werk of op school mee
om? Hoe gaat de omgeving met jou

om? Hoe doen anderen dat? Ten slotte
is er ook ruimte om na te praten over
de lezing. De lezing duurt van 19.30 tot
21.30 uur.

nieuwe commerciële activiteiten en
vernieuwing van ons productport
folio. Als private label producent is het
voor ons heel belangrijk om efficiënt
te produceren. Daarnaast willen we
óók een bedrijf zijn dat consumenten
en zakelijke klanten verrast met het
gemak, de gezondheid en de smaak
van houdbare champignons. Er liggen
veel kansen om aan te sluiten op
belangrijke trends in voeding en jonge
consumenten te verleiden met nieuwe
producten. We investeren daarom
wereldwijd in de relatie met onze
klanten. In oktober hebben we op de
SIAL in Parijs veel positieve reacties
gekregen op onze nieuwe commerciële visie. Door de combinatie van
kostenverlaging en commerciële vernieuwing werken we aan een gezonde
toekomst.”

Onder de noemer De gezonde
zaak wil Lutèce bedrijfsprocessen
versimpelen, de kosten verlagen en de
commerciële slagkracht en markgerichtheid vergroten. Ook werkt Lutèce
aan een betere afstemming van de
aanvoer van champignons. “Lutèce zit
in een transformatie van een industriële champignonverwerker naar een
foodbedrijf”, zegt algemeen directeur
Atze Bosma. “Ik besef uiteraard dat
deze mededeling hard aankomt bij
iedereen. Toch is verandering nodig.
In onze traditionele thuismarkten in
Europa laten consumenten conservenchampignons namelijk steeds vaker
links liggen. Ook is er hevige prijsconcurrentie. Door tijdig maatregelen
te nemen, zorgen we dat Lutèce fit
is voor de toekomst. Parallel aan de
kostenbesparingen investeren we in
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Op zoek naar jezelf met dieptepsychologie
Marijke Bonajo uit Sevenum werkt als coach en therapeut met dieptepsychologie. Hiermee helpt zij mensen
steviger in hun schoenen te staan en bewuster te worden van zichzelf. Maar wat is dieptepsychologie nu precies en
waarom wordt het toegepast? Marijke legt het allemaal uit.

keuringsstation, waar ik leiding gaf
aan een aantal mensen. Door die
baan, maar ook doordat ik mijn kind

“Ik begon mijn loopbaan in
het onderwijs en later kwam
ik als manager terecht bij een

zag opgroeien, ging ik me steeds
meer bezighouden met hoe de mens
in elkaar zit. Wat maakt dat de mens

doet zoals die doet? Dat soort vragen
had ik”, vertelt Marijke. Om meer
inzicht te krijgen in de antwoorden
op deze vragen volgde ze een aantal
opleidingen, waaronder een Master
Jungiaans Analytische Therapie. Marijke:
“Deze opleiding heeft me veel inzichten
gegeven, maar was ook erg zwaar.
De Zwitserse psychiater en psycholoog
Carl Jung is de grondlegger van de
analytische therapie. Volgens hem kan
iemand alleen een goede therapeut
zijn als deze zelf ook alle processen
van therapie heeft doorlopen. Voordat
ik andere mensen kon helpen, moest
ik voor die opleiding dus zelf ook in
therapie gaan. Dat was verhelderend
maar ook soms confronterend.”
Marijke Bonajo werkt vooral met
mensen die, zoals zij dat noemt, in
hun ‘tweede levenshelft’ zitten. “In je
eerste levenshelft leef je toch vooral je
leven en pas in de tweede helft gaan
veel mensen nadenken over dat leven.
Dan vragen ze zich af: is dit wel wat ik
had verwacht? Wie ben ik en wil ik dit
wel zijn? Met dit soort levensvragen
komen ze dan naar mij toe.” Marijke
probeert er dan achter te komen wat
voor onbewuste processen zich afspelen bij haar cliënten. “Van jongs af aan
heeft iedereen zich altijd aangepast

aan anderen om geaccepteerd te worden, waardoor je steeds verder van je
eigen ik afdwaalt. Mijn cliënten willen
weten wie er onder al die aanpassingen zit. Zij durven op zoek naar zichzelf
te gaan en voortaan hun eigen keuzes
te maken in plaats van zich telkens aan
te passen aan wat de maatschappij van
hen vraagt.”
Bij dieptepsychologie staat de
analyse van onbewuste processen
centraal. Een belangrijk uitgangspunt
van deze psychologie is dat ieder mens
ernaar streeft die persoon te worden
die hij werkelijk is. “Met creatieve
activiteiten zoals tekenen, schilderen
en boetseren, maar ook door het
analyseren van dromen, probeer ik
het onderbewuste van mijn cliënten
naar boven te halen. Mensen komen
op deze manier vaak iets van zichzelf
tegen dat ze nog niet wisten en leren
zichzelf dus beter kennen”, vertelt
Marijke. “Het mooiste aan dit vak is dat
ik echt kan helpen. Het doet me deugd
als mensen tegen mij zeggen: ‘Ik ben
sterker geworden door de therapie
en ik kan en durf nu keuzes te maken
die ik vroeger niet durfde te maken.’
Want daar doe je het uiteindelijk
voor: om mensen te laten groeien”,
besluit ze.

Peter: 06 - 25 055 5
Twan: 06 - 53 227 74
906

www.hoeymakers-

kellenaers.nl

Wij feliciteren Han

s en Emiel en team

met de nominatie!

Hans en
Emiel
Ron DReRonnoisnse
DDnenenisisse

senn
gefeliciteerd Montage &MDon
M
ieon
ta
nsge
ta
tvge
er
&le&
Dniie
D
ng
ns
ietv
nser
tvle
erni
leng
ning
met deze
nominatie!

Containerve
Cold
Co
nt
enain
ntwa
ain
erteve
errbld
veasen
ldsin
en
wa
s wa
en
terb
tefoas
rb
lie
sin
astusin
snn
en
selen
fo
s lie
folie
tunn
tunn
elsels

Gefeliciteerd me
t jullie nominatie
!

Hans en Emiel

Lakei Boomkweker

Van harte gefelicit
eerd
met de nominatie!

ijen

Afhangweg 51 59
61 EA Horst • T
(077) 398 12 16

www.loonbedrijf

jenniskens.nl

www.rabobank.n
Samen sterker.

Succesvol ondern

emen doe

l/horstvenray

je samen.
Rabobank Horst Ve
nray is een bank me
t hart voor onderne
met geld, maar oo
mers. We staan ze
k met raad en daad
graag terzijde, nie
.
De
Ondernemersprijs
t alleen
zijn een bli
H

14

winkel&bedrijf

20
11

Francis Schroem
b

ges

Eigenaar FRANCIS

Poetry in Hair a
n

d Beauty

Francis,

NAMENS DE V
OLGENDE BED
RIJVEN

gefeliciteerd m
et de nominatie
voor de
ondernemerspri
js Horst aan de
Maas 2014

Gefeliciteerd

!

Wij feliciteren FR A
N

Tandtechnisch La

boratorium

www.dentalsolu

tionsvenlo.nl

Well done
Francis en team
!

schilderwerk • begl
azing • onderhou
d (077) 398 42 20

WIJ FELICITEREN FRANCIS EN TEAM
MET DE NOMINATIE

CIS Poetry in Hair
and Beau

RONA Bouw en O
nd
Herstraat 40, 5961 erhoud
GK Horst
M: 06 41 34 58 04

ty

info@ronabouwen
www.ronabouwenonderhoud.nl
onderhoud.nl

s,
Franci
!
O pe Hé
nintgs
adtijd
resen
oebe
voorWde
succes
nster
daegse9.co
00
Vr ijd ag 18
12
.0 0 uu
nd--h
Op.0
en
an
r
merkkle
0ing
d
- 21
stij
de0nuuWo
din
g.0
r |
en
Za
ag
teerrd
mesd
9.0
s,h
0 en
Vri jda g 18 .00 - voor da
- 12
9.kin
enag
.00
30de
uu
- re
13
r n.3 0 uu r
00we
St at21.
uu rg|86
io ns
Za–terO
da
9.3m
0 - 13 .30 uu r
osgtru
Sta tio nsw eg 86
– Oo str um

ww
ww. k a n z v
ww

. k a n z v iinnt taagg e . n l
e.nl

schoonheid
van buiten,
begint van binn
en

O pe ni ng sti jd en
W oe ns da g 9. 00
Vr ijd ag 18 .0 0 - 12 .0 0 uur
21.0 0 uu r | Za
te rd ag 9. 30 - 13
.3 0 uu r
St at io ns w eg 86
– O os tru m

www.kanzv

intage.nl

www.b-berry.n

l

Ellie Keizer, M
.Sc.
Praktijk voor
Gestalt-psycho
therap

ie

th Oo
e
av rapk v
on ie oo
du in r
re de
n

feliciteert TOPkapper Franci
s Schroembg
met haar nom
es
inatie als onde
rnemer van he
t jaar!
Pie
ter Belsstraa
t 4, Horst Te
l. 06-11 53 51
06

Francis

Francis Poetry in Ha
ir
O pe nin gs tijd en
da
anWdoe
Bensau
Vr ijd ag 18 .0 0 12 .0 0 uur
tyg 9.00V- an
21.0 0 uu

ha e gefeliciteerd
r | Za te rd ag 9.
30 - 13 .3rt
0 uu r
St at io ns we g 86
– O os trum
m et
de nominatie!

www.kanzv
intage.nl
www.rabobank.n
l/horstvenray
Samen sterker.

Succesvol ondern

emen doe

je samen.
Rabobank Horst Ve
nray is een bank me
t hart voor onderne
met geld, maar oo
mers. We staan ze
k met raad en daad
graag terzijde, nie
. De Ondernemersp
t alleen
zijn een blijk van wa
rijs Horst aan de Ma
ardering en een sti
as
en de Jo Janssenp
mulans voor onde
rijs
rnemers.

20
11

Wat
zeg je?

Ervaar je overlast in het bos?

‘Het bos is voor iedereen’
Recreëren doen inwoners van Horst aan de Maas graag en dan vooral wandelen in de bossen. Hierbij
wordt echter ook wel eens overlast ervaren. Van die mensen ergert 46 procent zich aan de rommel die
door anderen wordt achtergelaten en heeft 27 procent het niet op de loslopende dieren die zijn pad
kruisen. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

natuur verstoord te zien worden. “De
Ruim 80 procent geeft aan wel
overlast van loslopende honden in de
eens te recreëren in de bossen
Kasteelse Bossen heeft ervoor gezorgd
van Horst aan de Maas. Wandelen
dat ik daar al drie jaar niet meer
(93 procent) en fietsen (46 procent)
ben geweest, terwijl ik een fervent
blijken daarbij favoriet. We zijn ook
wandelaar
graag sportief
in de natuur
bezig in het
‘Muziekfestivals bij kasteelruïne ben”, reageert
bos. Zo wordt
zijn ongepast’
iemand. Van
er gerend,
de mensen
gedoken en
‘Een crosser
die overlast
paard gereden
gun ik ook zijn plezier’
ervaren, ergert
in de natuur.
27 procent zich
Anderen kiezen
‘We moeten niet zeuren
aan loslopende
er juist voor om
over overlast’
dieren in de
gewoon op een
bossen.
bankje te zitten
Zwerfafval blijkt echter de grootste
en te genieten. Dat genieten wordt
moeilijk als je daarbij overlast ervaart. ergernis te zijn, zegt 46 procent van
hen. “Ik erger me aan zwerfvuil en
Hoewel 57 procent aangeeft nergens
het ontbreken van vuilnisbakken in
last van te hebben, zegt 43 procent
het buitengebied en het centrum”,
regelmatig het genieten van de

moeten niet zeuren
over overlast. Het
bos is niet voor
één doelgroep
alleen.
Het gedeelte
dat door de
mens wordt
gebruikt,
is ongeveer
2 procent van het
totale oppervlak,
dus voor de dieren is
het ook geen probleem.”

zegt een van de
recreanten.
“Als ik zie dat
er rommel
ligt, ruim ik
dat zoveel
mogelijk op”,
voegt een
ander daar aan
toe. Crossers
en mountain
bikers komen we
ook liever niet tegen
in de bossen. “Sommige
crossers en mountainbikers denken
dat het bos van hen alleen is. De
gedachte is blijkbaar dat schreeuwen
direct iedereen aan de kant doet
vliegen. Waarom gaan ze zelf niet
aan de kant?” vraag iemand zich af.
Sommigen zien dat iets anders. “We

Oneens
57%

Eens
43%

Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

De grootste in tuinplanten, groenteplanten, sier-fruit-leibomen in de regio
Zie voor aanbod en prijzen www.plantencentrumvandenbeuken.nl

wintergroene
leibomen
van € 146.00

voor € 89.95
3.5 mtr. hoog

opinie 15

leibomen

5 etage, 3.5 mtr.
hoog, rek 12-14
voor € 39.95

beukenhaag

Zuil-, bol-,
sier- en
fruitbomen

€ 0.59

en diverse
hagen
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

Viooltjes,
hei- en
perkplanten

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.0
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur0 - 18.00 uur
dagelijks tussen 12.00 - 13.0
0 uur gesloten
bedrijf altijd bereikbaar
E: bleustone@live.nl

Bespreking Poll week 45

Gratis boeken verdringen bibliotheken
Horst aan de Maas kent sinds kort twee initiatieven waarbij mensen gratis
boeken mee kunnen nemen. Onder de noemer Tante Pollewop staan in Horst
en in Tienray twee boekenkasten bij particulieren voor het huis. Wie wil, kan
daar een boek meenemen en eventueel een boek achterlaten voor een volgende lezer. Een sympathiek idee, vindt 58 procent van de stemmers. Zij zien
wel iets in deze laagdrempelige manier om mensen aan het lezen te krijgen.

De overige 42 procent vindt echter dat met dit soort initiatieven biblio
theken nog eens extra in de knel komen. Waarom zou je nog voor een
abonnement van de bibliotheek betalen als je de boeken gratis af kunt
halen? En wat te denken van stichtingen als Vrienden van Hof te Berkel, die
boekenmarkten houden voor het goede doel? Deze boeken worden maar voor
een paar euro verkocht, maar tegen gratis kun je natuurlijk niet op.

Honden mogen overal loslopen

Marieke
ment...
Foeteren op de
scheidsrechter die niet zag dat
dit toch echt wel een overtreding
was. Ongeduldig worden omdat
je voorganger net niet snel
genoeg, volgens jou dan, optrekt
voor een groen verkeerslicht.
Of toch maar zuchtend die groep
fietsers voor laten gaan, ook al
kwam jij van rechts. Je ergens
aan ergeren doen we allemaal
wel eens. En soms is dat ook wel
lekker. Je even helemaal laten
gaan, zonder dat iemand daar
last van heeft. Bovendien, kritiek
geven mag natuurlijk altijd. Al is
het dan voor sommigen weer
lastig om ook kritiek te nemen.
Het wordt anders wanneer deze
kritiek een plaat wordt die blijft
hangen. Kritiek die steeds maar
herhaald wordt, ongefundeerd is
en als je de criticus om uitleg
vraagt, hij alleen maar zijn
schouders ophaalt en niet verder
komt dan dat hij dat nu eenmaal
vindt.
In het dialect kennen we het
woord ‘nöäle’. Aan mensen die
geen dialect spreken, is dit
woord moeilijk uit te leggen.
Het is geen zeuren, ook geen
zaniken. Een kindje kan een
beetje zeurderig worden, omdat
het tandjes krijgt, maar dan is
het niet aan het nöäle. Een
puber kan zaniken om een
nieuwe iPhone, maar dan is ie
niet aan ’t nöäle. Nöälbokse kun
je beter, als het mogelijk is,
vermijden. Nee, nöälbokse zijn
mensen die verjaardagsfeestjes
bederven met hun eindeloze
verhalen over de gemeente.
Of de politie. Of de overheid in
het algemeen. Of dat zij altijd in
de rij voor de kassa staan, die
het langzaamst vooruit gaat.
Hun ergernis om een oud
omaatje dat haar portemonnee
met losse euromunten
omschudt, steken zij niet onder
stoel of banken. En als je dan
oppert om gewoon voor de
alleen pinnen-kassa te kiezen,
kijken ze je wezenloos aan.
Een oplossing voor hun
‘probleem’ of een gesprek van
man tot man willen nöälbokse
niet. Nee, die willen alleen maar
nöäle.

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In de Schadijkse Bossen wordt binnenkort een losloopgebied voor honden
geopend. Hier mogen baasjes hun honden vrij los laten lopen, mits ze op de
paden blijven. Op andere wandelroutes in de Schadijkse Bossen, maar ook alle
andere bossen in Horst aan de Maas, mogen honden niet los van de lijn lopen.
Prima idee, zo’n hondenlosloopgebied. Zo weet iedereen die daar wandelt
dat hij honden tegen kan komen. Hondenbezitters hoeven dan niet snel naar de
lijn te grijpen als ze een wandelaar zien en wie bang is voor honden weet dat

hij die route moet mijden. Zo ontstaat er ook geen verwarring en onbegrip meer.
Het bos is voor iedereen. Mensen die bang zijn voor honden moeten er ook vrij
kunnen wandelen en met zo’n speciaal losloopgebied kan dat.
Aan de andere kant kun je je afvragen waarom hondenbazen niet zelf mogen
beslissen waar ze hun huisdier los laten lopen. Dat zou best overal mogen.
Hondenbezitters hebben hun dier echt wel onder controle. Laat die dieren toch
lekker rondrennen en spelen! Honden mogen overal loslopen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 46) > Verplicht weer maatschappelijke stages op scholen
> eens 83% oneens 17%

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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Bezorging kalendergids
en afvalkalender 2015
Ook dit jaar ontvangt u van ons weer de kalendergids en de afvalkalender voor 2015. Hieronder
zetten we op een rijtje wanneer u wat van ons kunt verwachten.
Kalendergids
De bekende kalendergids 2015 wordt huis-aanhuis verspreid in de periode van 25 november
tot en met 19 december. Hebt u daarna 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. Wij zorgen
er dan voor dat er alsnog een kalendergids
bezorgd wordt.
Afvalkalenders
Net als vorig jaar krijgt u ook een persoonlijke
afvalkalender 2015. Die ontvangt u bij de reguliere post in de periode van 27 t/m 29 november
2014. Deze kalender gaat alleen over januari en
februari 2015! Vanaf 1 maart 2015 veranderen
voor sommige adressen de ophaaldagen. In

februari krijgt u daarom een nieuwe afvalkalender voor de maanden maart t/m december 2015
thuisgestuurd. Bij die kalender krijgt u uitleg
over de veranderingen. In de komende maanden kunt u hierover ook meer lezen op de gemeentepagina en de website van de gemeente.
Bewaar de afvalkalender goed want er zijn geen
reserve-exemplaren beschikbaar.
Digitale afvalwijzer
Uw persoonlijke afvalkalender is en blijft het
hele jaar digitaal te bekijken via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl. Heeft u een smartphone
of tablet? Dan kunt u de handige app ‘afvalwijzer’ downloaden in uw appstore. Hiermee kunt
u bijvoorbeeld een herinnering instellen om uw
afval buiten te zetten.

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• Oude Peeldijk / Americaanseweg in America (tussen de Speulhofsbaan en de Kraneveldweg)
• Oude Peeldijk in America (tussen de Kannegietweg en de Speulhofsbaan)
• Molenveldweg in Horst

Ondersteuning en zorg in 2015
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners
van Horst aan de Maas die: een beperking hebben; een beroep doen op jeugdzorg; ondersteuning bij werk & inkomen nodig hebben. Vanuit de gemeente houden wij u op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen en wat die voor u betekenen. Op deze plek lichten we elke
week kort een onderwerp toe. Deze week: veranderingen in de jeugdzorg.
De nieuwe WMO
Het vraagverhelderingsgesprek
Verslag over de bijeenkomsten
van de gebiedsteams
Veranderingen in de Jeugdzorg
Centrum Jeug en Gezin
Participatiewet
Team Werk & inkomen
Speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Sociale werkvoorzieningen
Wat is dat, jeugdzorg?
Ons uitgangspunt is dat jeugdigen alle ruimte
moeten krijgen zich op een veilige manier te
ontwikkelen en hun talenten te ontplooien.
De ouders hebben hierin de belangrijkste
rol. Daarnaast spelen de school, naschoolse
opvang, de vereniging en de buurt een
belangrijke rol. Samen leggen ze een goede
basis voor een zelfstandig leven. Als dit even
niet goed gaat, moet dit worden gesignaleerd
en bijgestuurd. De gemeente krijgt vanaf 2015
de verantwoordelijkheid voor alle vormen van
jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Hoe gaan we dat doen?
De gemeente werkt met gebiedsteams.

Binnenkort ook in zwembad De Berkel

Maximaal 6 leerlingen per groep. Voor kinderen vanaf 5 jaar.
Op dinsdag van 15.30 uur tot 17.00 uur en
van 17.00 uur tot 18.30 uur.
Meld uw kind aan voor een proeﬂes. Tijdens deze les bekijken wij of
deze zwemlesmethode aansluit bij uw kind.
Heeft u interesse of vragen neem dan contact op met
Tanya Schreuder (coördinator zwemlessen). Tel: 077 - 477 97 25.
Mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt daarvoor terecht op onze website:
www.horstaandemaas.nl. Daar treft u een lijst
aan met veel gestelde vragen en antwoorden.
Mocht u daar niet de informatie aantreffen die
u zoekt, dan kunt u contact opnemen met de
gemeente via 077 - 477 97 77, maandag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Volgende week vertellen we u meer over het
Centrum voor Jeugd en Gezin.

Bekendmakingen

TURBO ZWEMLES
90 Minuten intensief zwemles.

Het gebiedsteam bestaat uit professionele
zorgverleners met diverse expertises. Een
professional uit het gebiedsteam treedt op
als gezinscoach. De coach is het aanspreekpunt voor het gezin en regisseert alle hulp en
ondersteuning rondom het gezin. Hierbij geldt:
één gezin, één plan, één regisseur. De gezinscoach pakt samen met het gezin en hun
omgeving het probleem aan. De gezinscoach
geeft ook advies en ondersteuning aan andere
professionals in de omgeving van de kinderen, zoals de leerkracht en de sportvereniging.
De gezinscoach helpt kinderen en jongeren zo
veel mogelijk in hun eigen omgeving. Het liefst
blijven ze gewoon thuis. Lukt dit toch niet, dan
zorgt de gemeente voor hulp en voorzieningen waar dat echt nodig is.

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
Hofweg 23
Grubbenvorst
Kloosterstraat 90b
Hegelsom
Bakhuuske - Pastoor
Debijestraat
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Horst
Schengweg - Veld Oostenrijk
Melatenweg
Nieuwenbergweg 7
Helmesstraat 23
Hamweg 18
Hof te Berkel ongenummerd
Almeweg ongenummerd
Kronenberg
Peelstraat 51
Lottum
De Hanenberg 4

Melderslo
Jaegerweg 6
Sevenum
De Donckstraat 1,
Beatrixstraat ong, Sevenum
Beatrixstraat kavel 2
Broek 12
Kleefsedijk ongenummerd
Swolgen
Hulsweg 6

Reiskostenvergoeding
MBO scholieren
De provincie Limburg wil meebetalen in de
reiskosten van MBO-scholieren. Het gaat
dan om minderjarige MBO-scholieren,
die een voltijd opleiding volgen (of willen gaan volgen) in de BOL (Beroeps
Opleidende Leerweg).
Dat kan een opleiding in Nederland zijn, maar
ook een voltijd opleiding in België (voltijd BSO/
BUSO). Van de regeling (subsidie op reiskosten) die de provincie daarvoor in het leven
heeft geroepen wordt echter nog maar weinig
gebruik gemaakt. Scholieren die aanspraak
willen maken op een bijdrage kunnen nog tot
1 maart 2015 een aanvraag indienen voor
het schooljaar 2014-2015. De subsidie kan
gelden voor de maanden september 2014 tot
en met juni 2015. Kijk voor meer informatie
op de site van de provincie (www.limburg.
nl). Zoek dan op ‘Nadere subsidieregels
Reiskostenvergoeding minderjarige mbo scholieren’. Daar staat ook het aanvraagformulier.
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Enquete Hof te Berkel en omliggende wijk

Inwoners actief aan de slag
Onlangs is in het restaurant van Berkele Heem de uitslag van de leefbaarheidsenquête gepresenteerd aan ruim 80 buurtbewoners. Op een speelse manier werd
bekend gemaakt wat de zes meest genoemde ontmoetingsactiviteiten in de enquête
waren. Dit varieerde van het samen ontmoeten met een kop kofﬁe tot het organiseren van een buurtbarbecue tot het organiseren van culturele activiteiten zoals zang,
toneel en dans.
Aan de slag
Na de presentatie zijn de buurtbewoners in
kleinere groepen actief aan de slag gegaan.
Er is in deze groepen hard gewerkt en dit heeft
dan ook tal van ideeën voor activiteiten opgeleverd. Zo is er op 18 november de activiteit
leren bridgen voor en door wijkbewoners en
kan men al aansluiten bij kofﬁeochtenden in
het restaurant van Berkele Heem om elkaar te
ontmoeten.
Verder zijn er nog tal van andere plannen zoals
het samen met buurtbewoners kerststukjes
maken, het organiseren van een buurtbarbecue en het samen met anderen koken en eten.
Er komt ook duidelijk naar voren dat er behoefte is aan een plek om deze activiteiten te
kunnen houden. De aanwezigen vinden het
restaurant van Berkele Heem of ‘t Gasthoes

hiervoor een geschikte plek.
En voor activiteiten in de zomer is
locatie buiten, zoals het terras bij het
restaurant van Berkele Heem, erg
in trek.
Nadere informatie:
Als u als buurtbewoner van de wijk
rondom Hof te Berkel of Hof te Berkel
zelf nog behoefte heeft aan nadere
informatie over deze avond of als u
zich ook nog wilt aanmelden voor het
meedoen of organiseren van activiteiten kunt u contact opnemen met
de werkgroep Wijkopbouw
Hof te Berkel.
U kunt hiervoor ook terecht bij de
opbouwwerker van Synthese;
E-mail: m.cruijsberg@synthese.nl

totale
leegverkoop

alles voor

50%

start 21 november t/m 30 november 2014
volg ons ook op

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

10 november Mantelzorgdag
Op 10 november was het Mantelzorgdag, een dag waarop extra
aandacht wordt gegeven aan de vele mantelzorgers in Nederland, nu circa
3,5 miljoen mensen. Mensen die geheel belangeloos zorgen voor een
medemens, familie, vrienden of bekenden. Zij verdienen deze extra
aandacht. Deze mensen zorgen er mede voor dat we in Nederland niet
alleen 17 miljoen mensen hebben, maar ook een samenleving.
De leden van de gemeenteraad
en de beide commissies hebben van
de WMO-groep in het kader van de

Mantelzorgdag een plant ontvangen.
Opdracht was om deze te geven aan
een mantelzorger die zij kennen en die

zo’n plant verdient. Een geweldig initiatief, ondersteund door wethouder Birgit
op de Laak, waar we graag gevolg aan
hebben gegeven. Maar ook een voorrecht om zo’n plant te mogen geven.
Onbewust denk je dan ook na over wat
mantelzorg inhoudt en vooral hoe deze
rol zich nu ontwikkelt. Het is en blijft
geweldig dat mensen voor elkaar zorgen. Maar aandacht is hier zeker op zijn

plaats, zeker in het licht van de nieuwe
taken die de gemeente er bij krijgt (de
decentralisaties). Meer en meer taken
worden verschoven naar de mantelzorger met de vraag of zij dit wel willen en
vooral kunnen. Daar komen nu mogelijk
taken bij die niet bedoeld zijn voor de
mantelzorger maar voor de zorgprofessional. En het risico dat mantelzorgers
overbelast worden, neemt toe. Eerste

signalen hierover zijn al ontvangen.
De SP zal de komende tijd extra alert
zijn op deze verschuiving en mogelijke
overbelasting. Het is goed dat mensen
voor elkaar zorgen. Maar door het mag
niet zo zijn dat mensen louter door
bezuinigingen meer zijn aangewezen
op zorg van familie of vrienden.
Mariet Roelofs en Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Ondernemen: samenwerken loont
Vanavond, donderdag 20 november, staat de bekendmaking van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2014 centraal. Een jaarlijks terugkerend evenement waarbij we terecht stilstaan bij ondernemers die een
belangrijke rol spelen in onze samenleving.
De nominatie alleen al is een
duidelijke waardering voor de bedrijven en het is mooi om te zien hoe
inventief bedrijven in onze gemeente
zijn en excelleren in hun branche.
Wij als CDA feliciteren de drie genomineerde bedrijven, TVI Computers,
Francis Poetry in Hair en Beauty en
Lakei Boomkwekerijen, en de win-

naar van de Jo Janssenprijs, The Bird
Family. En ook al kan er uiteindelijk
maar één winnaar zijn, in feite zijn
jullie door die nominatie allemaal winnaar. Ondernemers dragen bij aan een
krachtige gemeenschap. Bedrijven die
uitdagingen niet uit de weg gaan en de
lokale economie en werkgelegenheid
stimuleren.

Ondernemers, onderwijs en
overheid kunnen elkaar versterken. Er
zijn al tal van verbanden tussen lokale
ondernemers, onderwijsinstellingen
zoals Dynamiek scholengroep, Dendron
College, Citaverde, HAS, Fontys en
gemeente. Die samenwerking versterkt
onze lokale en regionale economie
en heeft ook positieve sociale
gevolgen. Wij denken daarbij aan de
werkgelegenheid. De jeugd van onze
gemeente kan een baan vinden in
deze regio en bedrijven nemen hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid

bij participatie van doelgroepen die iets
verder van de arbeidsmarkt afstaan.
Het bedrijfsleven van Horst aan de
Maas is de motor van onze lokale
werkgelegenheid en CDA Horst aan
de Maas is een groot voorstander van
een ‘sociaal akkoord’ met onze lokale
ondernemers. De samenwerking van
de 3 O’s, ondernemers, onderwijs en
overheid, leidt gegarandeerd tot meer
binding van met name jongeren aan
onze regio.
Horst aan de Maas, natuurlijk
ondernemend. Een slogan die precies

aangeeft waar wij voor staan. Denken
in kansen en minder in beperkingen.
Minder regeltjes, meer doen. Daar zijn
de genomineerde bedrijven een mooi
voorbeeld van.
Mark, Erik, Francis, Emiel,
Hans, Ron en John: geniet van een
mooie avond en CDA Horst aan de
Maas wenst jullie (en daarmee
ook alle andere ondernemers van
onze gemeente) veel succes in de
toekomst.
Hay Emonts,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Gasthoês, ontmoetingscentrum of sociaal-cultureel
centrum de Herberg?
U weet inmiddels dat het college al lang in het diepste geheim grootse
plannen aan het bedenken was om van ‘t Gasthoês een geweldig sociaal
cultureel centrum te maken volgens het Herberg De Troost-idee van
Rowwen Hèze.
Het haalbaarheidsonderzoek
Herberg ’t Gasthoês (februari 2014)
was echter slecht onderbouwd.
De kosten mag je dus weggegooid
gemeenschapsgeld noemen. Vorige
week was er een bijeenkomst
voor gebruikers van het Gasthoês
en de gemeenteraad. Samen met
de belangstellenden werd er aan
de hand van stellingen opnieuw

gediscussieerd over de toekomst van
‘t Gasthoês. Echter, en ik heb dat ook
ter plekke uitgesproken, kreeg ik sterk
de indruk dat de stellingen maar naar
één doel leidden: het grootse sociaal
cultureel centrum dat het college wilde:
Herberg ’t Gasthoês. Een uniek concept.
Wat dat verder precies inhield, werd
niet echt duidelijk. D66 vindt dat er iets
moet gebeuren met het Gasthoês. En

natuurlijk spreken de mooie woorden van het college, samenwerken,
vernieuwen, ontwikkelen, ontmoeten, educatie en cultuur aan elkaar
verbinden iedereen aan. ‘t Gasthoês
een centrum voor muziek, kunst en
cultuur. Om stil van te worden. Voor de
financiering wilde het college eigenlijk
ook al een uitspraak maar dat ging de
raad te snel.
Tot hoe ver willen we in Horst
aan de Maas gaan? Moeten we zoals
bij stelling 6 bleek zelfs een cultureel
trekpleister worden in Noord-Limburg?
Een cultuurbarbaar die daar nee tegen

zegt! Maar ondanks dat het mooi klinkt,
is dat de Horster maat?
De vertegenwoordigers van de
verenigingen braken een lans voor het
allerbeste. Logisch. Maar wat als straks
een kop koffie 2,25 euro kost en de
huur flink verhoogd wordt? Want een
grootse sociaal-culturele herberg met
allerlei activiteiten moet wel betaald
worden. Door gebruikers en gemeenschap. D66 wil wel weten wat het gaat
kosten. Wat is verantwoord?
D66 is voorstander van een breed
ontmoetingscentrum voor jong en oud
op allerlei gebied. Voor mensen uit

Horst. Middels een multifunctioneel,
toekomstbestendig en duurzaam
gebouw. Dat ook kan dienen voor
andere activiteiten die de kern Horst
te boven gaan. Maar niet ten koste
van andere dorpen of commerciële
bedrijven.
Volgens D66 kan dat inhouden:
verbouw Gasthoês, maar ook sloop
en herbouw, met of zonder voorgevel.
En waarom niet Gasthoês en Mèrthal
samenvoegen? Of is dat vloeken in de
(Horster) kerk?
Jos Gubbels,
raadslid D66 Horst aan de Maas

GRANDIOZE VERBOUWINGSOPRUIMING
WIJ GAAN DE BERGWANDELSCHOENEN
HOEK VERBOUWEN!
EN!

Sterkijsd
r
afgep

KINDERSCHOENEN 25% TOT 75% KORTING
DAMES- HERENSCHOENEN KORTINGEN OPLOPEND TOT 75%
DAMES- HERENKLEDING TOT 75% KORTING

Heldensedijk
H
eld
densedi 32
Meijel
Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl

VOETBALSCHOENEN VOOR: 15 - 25 - 35 - 50 EURO
SPORTSCHOENEN TEGEN DUMPPRIJZEN

OP ALLE NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

10% KASSAKORTING
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GEPLUKT Marij Knapen

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.

Marij Knapen (65) uit Griendtsveen is een creatieve geest die graag in de buitenlucht vertoeft. Beeldhouwen in
de sprookjesachtige achtertuin met uitzicht op een paardenwei, golfen of tuinieren: ze komt naar eigen zeggen tijd
tekort. Deze week wordt Marij geplukt.
“Ik kom uit een klein dorpje
genaamd Bergeijk, net onder
Valkenswaard. Zowel mijn vader als
moeder komen van oorsprong uit
België, vandaar dat ik, evenals mijn
acht broers en zussen, tot mijn vijfde
de Belgische nationaliteit heb gehad.
Omdat jongens uit België vanaf hun
achttiende in dienst moesten treden,
hebben we de overstap naar de
Nederlandse nationaliteit gemaakt.
Ik heb tot ongeveer mijn veertiende
in Bergeijk gewoond. Na een jaartje
op de Mulo ben ik vervolgens naar de
kostschool gestuurd. Ik was een beetje
ondeugend”, vertelt Marij lachend.

Hiermee zette zij het familiegebruik
voort. “Mijn andere vier zussen
zijn eveneens naar de kostschool
gegaan. Aangezien mijn vader vroeg
is gestorven en mijn moeder druk
was met een eigen schilderswinkel,
spreken ze er ook weleens van dat
zij mij hebben opgevoed”, aldus
de benjamin. Na vier jaar op de
kostschool te hebben gezeten, besloot
Marij de opleiding tot vaklerares
te volgen. “Ik heb de aktes voor
handenarbeid, textielwerkvormen
en tekenen. Daarnaast heb ik ook
de modeopleiding gevolgd. Op mijn
negentiende stond ik voor het eerst
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Productiemedewerker aluminium afdeling
Wij bieden een afwisselende baan waarin je o.a. aluminium puien
vervaardigt, vliesgevels, overkappingen, serres en lichtstraten.
en een
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WINTERBANDEN
155/65R14 v.a. E 49.00
175/65R14 v.a. E 53.00
185/65R15 v.a. E 60.00
195/65R15 v.a. E 60.00
205/55R16 v.a. E 72.00
225/45R17 v.a. E 79.00

Zolang de voorraad strekt. Prijzen incl. montage,

Productiemedewerker kunststof afdeling

balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Ook hier bieden wij een afwisselende baan waarin je o.a. kunststof
kozijnen vervaardigt, deuren en schuifpuien.
Tevens mag je van ons verwachten dat je binnen het bedrijf wordt opgeleid.
De eisen die wij aan deze functies stellen zijn:
je bent energiek, je hebt relevante werkervaring, een flexibele
werkinstelling, en je kunt zelfstandig werken. Beschikken over technische
kwaliteiten, een goede motivatie en gedrevenheid zijn een vereiste.

Keizersveld 8 Venray ■ Tel. (0478) 584417 ■ www.vanlipzig.nl

DINGEN

ONZE AANBIE

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
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Wegens groeiende activiteiten zijn wij op zoek naar een

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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een mooie inspiratie”, aldus Marij.
Die inspiratie vindt ze echter ook een
stuk dichter bij huis, in haar eigen
achtertuin. “Mijn omgeving vormt
de grootste doorslag voor inspiratie.
We hebben hier een prachtig uitzicht.
Zo kom je gemakkelijk op ideeën.”
Haar kunststijl laat zich niet zo
gemakkelijk in woorden vangen.
“Je moet niet stilstaan, maar je
blijven ontwikkelen. Hier hoort het
uitproberen van nieuwe dingen
bij. Vandaar dat ik ook graag met
combinaties werk. Zo zie je ook veel
glas terug in mijn beeldhouwwerken.
Die kleuren kun je bijvoorbeeld nooit
met verf maken en gesmolten is het
zó mooi”, vertelt Marij enthousiast.
Naast het maken van kunst in de
buitenlucht is ze ook wekelijks met
haar man op het golfterrein te vinden.
“Iedere maandag is er competitie.
Vervelen doe ik me absoluut niet.
Zo zijn we ook druk met het onderhuis
van huis en tuin. Daarnaast ben ik ook
al ongeveer vijf jaar voorzitter van de
vrouwenbeweging in Griendtsveen.
Het is altijd weer een klus om een
leuk en gevarieerd programma te
bedenken. Ik kom eigenlijk tijd
te kort”, besluit ze.

Banden - Accu’s - Carwash

Past deze baan bij jou? Stuur dan je motivatie naar Van Lipzig B.V.
E-mail: info@vanlipzig.nl

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

7

voor de klas. Ik ben 43 jaar lang in
het basisonderwijs blijven hangen.
Kinderen vinden alles interessant
en zijn zeer enthousiast. Dit merk ik
ook bij mijn vier kleinkinderen, drie
jongens en een meisje in de leeftijd
van vier tot tien. Zo vinden ze het
bijvoorbeeld superleuk om samen
met mij te beeldhouwen. Met hun
verjaardag krijgen ze een koffer vol
raspen, vijlen, schuurpapier en stenen
erin”, vertelt Marij glimlachend.
Niet enkel de kleinkinderen halen
hun plezier uit beeldhouwen. Marij
is beeldend kunstenaar, waarbij deze
kunstvorm voor haar de hoofdmoot
vormt. Ze haalt verschillende klappers
tevoorschijn, waarbij ze de ene na de
andere creatie toont. “Eerder hield
ik me ook veel met textiel bezig.
Hierbij moet je denken aan hoeden,
bruidsjurken en grote textielprojecten
als de restauratie van kerkvaandels
en het vervaardigen van wandkleden
voor bedrijven. Met steen ben ik altijd
al veel bezig geweest. Wanneer ik
met mijn man Her (67) op vakantie
ga, nemen we ook altijd steen mee
naar huis. Zo zijn we bijvoorbeeld in
Argentinië, Chili en de Baltische Staten
geweest. Deze reizen vormen ook

Hachee vlees

500 gram € 1,25

Boerenmetworst

200 gram € 2,60

Boeren gehaktrol

elke 5de gratis

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

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
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Voor elk budget een wasdroger!
En... 10 dagen prijsgarantie, ook op MediaMarkt

Optimale kleding bescherming
door unieke trommelstructuur.
Nooit meer pluisvrij maken
door Selfcleaning Condensor.
Voorzien van anti-kreukfase
en resttijdweergave.
7 kilo trommelinhoud.
Energieklasse A++.

Behoedzaam en efficiënt
drogen op lagere temperaturen.
Door het ÖKOflow-systeem
slechts 1 filter reinigen.
Door OptiSense altijd een
minimaal verbruik.
7 kilo trommelinhoud.
Energieklasse A+.

849

745

WARMTEPOMP
DROGER
WTW83272NL

699

579

WARMTEPOMP
DROGER
T75373NAH

Door sensor nooit meer
te lang drogen.
Automatische Cooldown
voorkomt kreuken.
Startuitstel mogelijk van
3, 6 of 9 uur.
6 kilo trommelinhoud.
Energieklasse C.

Grote vulopening en 6 kilo
trommelinhoud.
Tijdgestuurde droger met
eenvoudige bediening.
Links en rechtsdraaiende
trommel.
Energieklasse B.

399

ELEKTRONISCHE
CONDENSDROGER

279

ZTE170

259

TIJDGESTUURDE
LUCHTAFVOERDROGER

199

EDWD4001

Gratis bezorgd en oud apparaat gratis retour
Alle producten bezorgen wij gratis en vakkundig bij u thuis. U bepaalt zelf op welke dag, ook
op zaterdag. Op werkdagen voor 17.00 uur besteld, dan heeft u het de volgende dag in huis.
En als u wilt, nemen wij uw oude apparaat gratis mee retour.
De beste service, daar staan we voor!
Acties geldig t/m 26 november 2014

Bestel via 077 3983021
of op www.maxwell.nl
Winkel bij u in de buurt:
Horst Hoofdstraat 25
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Informatieavond
sociale media bij
BiblioNu

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

BiblioNu organiseert in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) en Synthese op donderdag 27 november een avond over de
valkuilen van en handvaten voor het gebruik van sociale media. Het motto
van de bijeenkomst is Mijn kind veilig online.

Bronzen Wijsneus
voor Geert van den Munckhof
Geert van den Munckhof is tijdens het laatste Peeldebat van Stichting De Peelkabouters onderscheiden
met de Bronzen Wijsneus. Van den Munckhof kreeg het beeldje op maandag 17 november uit handen van
burgemeester Kees van Rooij. De onderscheiding wordt verleend aan personen die ijveren voor het welzijn
van kinderen en jeugdigen. Geert van denMunckhof deed dit volgens de stichting niet alleen voor de
Peelkabouters op het Peeldebat en de vroegere Peelkabouterdagen, maar ook tijdens de verlening van de
Bronzen Wijsneus. Verder is hij betrokken bij Jeugdcarnaval D’n Dreumel, de intocht van Sinterklaas in Horst
en stichting Funpop. Ook is hij actief bij Twinkeling, waar hij optreedt met zijn buikorgeltje.

Fietsverlichtingscontrole
in Horst aan de Maas
Vrijwilligers van afdeling Horst aan de Maas van Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben de afgelopen weken
met assistentie van de politie de verlichting van honderden fietsen gecontroleerd. Dit gebeurde onder andere op
het Dendron College, het Citaverde College en op basisschool De Wouter in America.

Sociale media zijn niet meer weg
te denken uit de leefwereld van jongeren. De wereld online is zo verweven
met het dagelijks leven van jongeren
dat er voor hen nauwelijks verschil
is tussen die twee werelden. Toch
zorgen sociale media geregeld voor
problemen op scholen, bij jongeren
onderling en ook thuis. Pesterijen en
naïviteit zorgen er volgens het CJG
voor dat jongeren de grenzen van het
toelaatbare opzoeken en hier soms
overheen gaan.
Voor ouders is het lastig om
grenzen te stellen aan het gebruik
van internet en de mobiele telefoon.
En hoe zit dat met gamen? CJG,
welzijnsorganisatie Synthese en

Superdeals:

Unox soep in zak
of soep in pak
Alle soorten 3 zakken à 570 ml
of pakken à 1000 ml

5,25 – 8,97
3,50 – 5,98

BiblioNu organiseren over dit dilemma
een bijeenkomst. De informatieve
avond is vooral bedoeld voor ouders en
opvoeders. Gastspreker Anton van der
Heijden, verbonden aan Synthese, gaat
in op het gebruik van sociale media
door jeugd en jongeren. Hij bespreekt
valkuilen, deelt ervaringen en geeft
handvaten om sociale media op een
positieve manier in te zetten.
De informatieavond vindt plaats
in Bibliotheek Horst en duurt van
19.00 tot 21.45 uur. Aan het eind van
de avond is er de mogelijkheid om
praktische vragen te stellen over het
gebruik van smartphones en tablets.
Aanmelden voor de informatieve avond
kan via www.mijncjg.nl

Douwe Egberts

2 + 1 gratis

Snelfilter Aroma rood of Decafé, Aroma
rood gemalen of Aroma rood bonen,
2 pakken of zakken à 500 gr
9,66 – 9,78

Geldig van wo 19 nov t/m di 25 nov 2014

2 voor 7,49

27 en 28 nov
Gratis fotoshoot Poses!

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid tot een
service center voor een wereldwijde klantenkring. Naast
logistieke activiteiten worden er ook diensten geleverd op
het gebied van assemblage en customer service. Het team
van 325 medewerkers reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden continue nieuwe diensten ontwikkeld
waarbij gebruik wordt gemaakt van de moderne technologie.

Momenteel hebben we

diverse vacatures
Voor het volledige overzicht zie:

www.janssen1877.com

KERSTSHOW
KERSTSHOW
KERSTSHOW
B l o e m s i e r k u n s tB l o e m s i e r k u n s t

De Kogeldistel
De
Kogeldistel
De Kogeldistel
Bloemsierkunst

In het kader van de landelijke
fietsverlichtingsactie van VVN Ik wil je
zien zijn deze fietsen gecontroleerd.
VVN geeft aan dat de verlichting elk
jaar beter wordt. Gevaren die ontstaan
door slechte verlichting verdienen
echter nog steeds de nodige aandacht.
In America draaide naast de controle
het programma Lightwise van de
ANWB. De school beschikt over een
toolkit waarmee kleine mankementen

aan de fiets verholpen kunnen worden.
Veel fietsen werden voorzien van
een OKE sticker, maar er waren ook
gebreken.
Jeu van den Beuken vertelt namens
VVN: “De gebreken zaten hem in een
slippende dynamo, losse draadjes en
lege baterijen. De leerlingen waren
veelal vergeten om de baterijen te
vervangen of hadden, naar eigen
zeggen, geen tijd om de verlichting

in orde te brengen. De politie heeft
tijdens de controles alleen geadviseerd,
er zijn geen boetes uitgedeeld.
Binnenkort gaat de politie wel
bekeuren. De boetes zijn redelijk hoog.
Het is van belang dat de verlichting
in orde is, met donkere kleding ben
je al snel niet meer te zien. Iets wat
bijdraagt aan de zichtbaarheid zijn
reflectiestrepen. De zichtbaarheid is
namelijk erg van belang.”

Zaterdag 22 nov. 13.00
Zaterdag
– 20.0022
uur
nov. 13.00 – 20.00 uur
Zaterdag 22 nov. 13.00 – 20.00 uur
Zondag 23 nov. 11.00
Zondag
–
17.00
23
uur
nov.
11.00
– 17.00
Zondag 23 nov.
11.00
– 17.00
uur uur

Facebook.com/kogeldistel
Facebook.com/kogeldistel
Facebook.com/kogeldistel
Kogelstraat 62, Hegelsom Kogelstraat
Kogelstraat
Hegelsom
62, 62,
Hegelsom
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´Elk seizoen heeft zo zijn charme´

Natuurfotografie
uitgelegd door fotografen
Je helemaal afsluiten van de bewoonde wereld en uren lang fotograferen in de natuur. Natuurfotografie kan
beschouwd worden als een hele aparte tak van fotografie. Jan Janssen, Monique Pouwels, Mart Smedts en Sjaak van
Wijlick van de Fotogroep Horst aan de Maas geven een inzicht in deze soort fotografie.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als
werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We
proberen je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in
je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je
gerichte coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de
vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen
vind je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en
ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Meewerkend Voorman Tomatenkwekerij – Vac.nr. 104622

Je motiveert, controleert en stuurt medewerkers aan. Daarnaast
oogst en verzorg je de gewassen (o.a. dieven, draaien en blad
breken). Je bezig over kennis en ervaring in de glasgroententeelt
en hebt leidinggevende capaciteiten.

Leerling teeltchef Aardbeien – Vac.nr. 104620

Je bent verantwoordelijk voor het teeltproces, stuurt het
klimaat aan, voert gewassenbescherming uit en bent
medeverantwoordelijk voor de biologie. Je vindt het geen
probleem om storingsdiensten te draaien.

Technisch Medewerker Onderhoud – Vac.nr. 104223

Je onderhoudt en repareert het machinepark: denk hierbij
aan trailers, vrachtwagens, kranen en andere voertuigen en
machines. Tevens maak je machines op maat. Je bent technisch
onderlegd en hebt kennis van mechaniek, hydrauliek, motoren
en elektronica.

Sjaak vertelt: “Als je
natuurfotograaf bent, moet je weten
hoe de natuur in elkaar zit. Zo weet
je ook wat er nog te ontdekken valt.
De natuur is zo gevarieerd met al haar
flora en fauna. Ik ga ongeveer twee
à drie keer per week de bossen in,
dan ben je zo uren bezig. Je moet veel
geduld hebben voor natuurfotografie
en oog hebben voor dingen. Wat je
absoluut niet moet doen, is met een
gezelschapsclubje op pad gaan.”

Macrofotografie
of groothoek
Jan vult aan: “Je hebt zo veel
variatie binnen natuurfotografie. Je
kan kiezen voor macrofotografie of
groothoek.” Wat ook helpt bij het
fotograferen is volgens Mart een

goede kennis van de natuur. Dat
beaamt Jan ook: “Het is een must.
Zo kun je in de ochtend het beste
insecten fotograferen. Ze zijn dan nog
koud en bewegen niet veel. Als de
zon doorkomt, komen de herten en
reeën in beweging. Natuurlijk moet
je dan wel weten waar ze zitten.”
Volgens de fotografen heb je in de
ochtend en avond het mooiste licht
om bij te fotograferen.
Een mooie bijkomstigheid is
dat de fotografen helemaal tot rust
komen in de natuur. Sjaak: “Als je op
pad gaat, kom je met een leeg hoofd
terug. Het is echt rustgevend. Het is
ook mooi om te zien hoe alles groeit
en bloeit in het voorjaar.” Mart vult
aan: “ Maar elk seizoen heeft zo zijn
charme.” Jan: “Zo is de herfst ook erg
mooi om vast te leggen.”

De fotografen gaan ook in de
omgeving op pad om de mooiste plekken op te zoeken. Jan: “De Peel vind
ik persoonlijk erg mooi. Maar ook de
Kasteelse Bossen, daar kom ik eigenlijk
veel te weinig.” De favoriet van Sjaak
is het Schuitwater. Sjaak: “Ik was daar
tijdens de paringstijd van de kikkers. De
mannetjes zijn dan blauw en dat levert
echt mooie foto’s op. Ik heb daar toen
een uur of drie gezeten.” De Peel is ook
favoriet bij Monique. “Jan en ik gingen
op een vroege ochtend naar De Peel.
We waren zacht aan het praten toen
we rondliepen. Toen zagen we twee
zwanen zitten en ze zaten perfect,
alleen hadden we de verkeerde lens op
de camera staan. Tijdens het verwisselen van de lenzen gingen de zwanen
weg. Weg moment.” Jan: “Zo zie je
maar, voorbereiding is alles.”

Inseminator Rundvee – Vac.nr. 104666

Je bereidt kunstmatige inseminaties voor, voert ze uit en
controleert het proces. Je bent vraagbaak voor de veehouder
en geeft advies. Je hebt ervaring in de rundvee, bent flexibel en
hebt goede communicatieve vaardigheden.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar:
horst@ab-werkt.nl.

Nieuwe steken voor De Geiten
Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl

De Ald Prinse Kompeneej uit Tienray heeft zich in het nieuw gestoken. In het verleden waren de ald
prinsen herkenbaar aan rode en zwarte mutsen. De hoofden werden bij elkaar gestoken om meer uniformiteit te creëren. Uiteindelijk is er gekozen voor donkerblauwe steken, voorzien van jaartal en prinsennaam.
Het logo van carnavalsvereniging De Geiten maakt het geheel compleet. Vanaf nu kunnen de prinsen van De
Geiten het carnaval van 2015 uniform tegemoet zien. (Foto: Hay Verstraelen)
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5x11-jubileum Kroeënekraan en Pieëlhaas

‘De dorpen zijn een verlengstuk van elkaar’
Carnavalsvereniging Kroeënekraan en Pieëlhaas uit Kronenberg en Evertsoord viert op zaterdag 29 en zondag
30 november haar 55-jarige jubileum in gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg. Voor dit weekend is een
speciale 5x11-commissie opgericht, waar onder anderen raad van elflid Geert Philipsen (40) uit Kronenberg deel
van uitmaakt. Hij kijkt samen met secretaris Jeroen Dinghs (33) uit Sevenum en oud-prinsen en oud-bestuursleden
Henk Roodbeen (59) uit Kronenberg en Jan van Enckevort (78) uit Sevenum terug op 55 mooie jaren.

soep kon de vereniging het in de
beginjaren financieel uithouden.
“Dat werd wat moeilijker toen de
muziekgroep van de vereniging, de
Kranenkapel, steeds groter werd”,
zegt Jan. De fanfare, die haar eerste
optreden had in 1970, werd na zes jaar
losgekoppeld van de Kroeënekraan
en Pieëlhaas en ging verder onder de
naam Monte Corona. Jan geeft aan het
uniek is dat een nu nog succesvolle
fanfare ontstaat vanuit een carnavalsvereniging.

Enige die uit twee
dorpen bestaat
Niet alleen de fanfare, maar
ook de vereniging zelf is uniek.
Carnavalsvereniging Kroeënekraan
en Pieëlhaas is namelijk de enige
carnavalsvereniging binnen gemeente
Horst aan de Maas, die uit twee
dorpen bestaat. “Daar is nooit bewust
voor gekozen, maar was vroeger heel
gewoon. De dorpen zijn een verlengstuk van elkaar en dat gold zeker toen
Kronenberg nog aan de rand van de
Peel lag en het gebied nog niet ont-

gonnen was”, zegt Geert Philipsen. In
de loop der jaren is de samenwerking
tussen de dorpen altijd goed verlopen.
“Zolang er bier op tafel stond, waren de
verhoudingen prima”, lacht Henk. “Het
enige nadeel is dat je soms wat wankel
van het ene dorp naar het andere moet
lopen of fietsen”, vult Jeroen Dinghs
met een knipoog aan.

Jubileumweekend
Tijdens het jubileumweekend
wordt er op zaterdag 29 november een
nieuwe cd gepresenteerd en zijn er op
zondag onder andere optredens van
tonprater Pierre van Helden, zangeressen Karlijn en Mirriam en Beppie
Kraft. Geert: “De receptie begint om
14.11 uur en duurt ongeveer een uur.
Ook is er een speciaal programma voor
kinderen en zijn er historische foto’s
van de carnavalsvereniging te bewonderen.” Volgens secretaris Jeroen ziet
de toekomst er rooskleurig uit. “Wel
zit er op het moment maar een lid uit
Evertsoord in de raad van elf, maar dat
worden er wel weer meer. Zoveel als
vroeger wordt het niet, maar in beide
dorpen is er nog genoeg aanwas.”

Horster buutgala
De Lange Horst en carnavalsvereniging D’n Dreumel organiseren
op zondag 23 november een buutgala in Horst. Het programma begint
deze avond om 18.30 uur.

Bestuursleden Luc van den Beuken, Jeroen Dinghs, Mari Ermers, Marcel Janssen,
Guido Lendersm Eric Pouwels en dansmarietjes Jony Reinders en Frankie Roodbeen.
Carnavalsvereniging Kroeënekraan
en Pieëlhaas ontstond in 1959 met
het bouwen van een carnavalswagen
voor de optocht in Sevenum. “Dit
werd gedaan door de jonge boeren
uit Kronenberg en Evertsoord. Tijdens
dit bouwen kregen de boeren het idee

om in de dorpen een eigen carnaval
te houden. In 1960 was het zover
en werd het eerste carnaval gevierd
onder toeziend oog van prins Piet
I”, vertelt Jan van Enckevort. In de
beginjaren trok de raad van elf met
een open wagen door Kronenberg en

Evertsoord. Henk Roodbeen: “We feestten in de cafés in Kronenberg en met
de priesterstudenten in het klooster
in Evertsoord.” In 1969 verschijnt het
eerste boerenbruidspaar.
Door zelfwerkzaamheden en het
verkopen van zelfgemaakte erwten

Tijdens het buutgala treden zes
artiesten op. Zoals de veertienjarige
Quinn Hansen die al voor de tweede
keer Limburgs Jóngere buutte
kampioen is geworden.

Verder zijn er optredens van
Jan Strik, viervoudig Limburg
buuttekampioen Jan Geraedts,
Ad Vermeulen, Bas van Neer en
Frank Schrijen.
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Vacature oproepkracht OV 14-11-2014

Nedalpac BV, een vermarkter van verse groenten & fruit ,
gevestigd op Fresh Park Venlo, vraagt enthousiaste

OPROEPKRACHTEN M/V
(ideale bijbaan voor studenten)
Voor onze afdeling Ontvangst/Verzending zijn we op zoek naar enthousiaste studenten of
scholieren die van aanpakken weten en die op zaterdag- en/of zondagen, in de avonduren
en in de schoolvakanties groenten en fruit willen orderpicken. Leeftijd vanaf 18 jaar.
Heb je interesse stuur dan een korte motivatie met CV t.a.v. Anita Hegger, P&O-functionaris,
naar hrm@nedalpac.nl. Voor meer informatie kijk op www.nedalpac.com.

zondag
30 november

sinterklaas
Koopzondag
12.00 - 17.00 uur

GRATIS
PARKEREN

Buitengewoon compleet!
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Wijzigingen programmering
Jeugdcarnaval D’n Dreumel
Jeugdcarnaval D’n Dreumel heeft haar programma enigszins gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren, om
jong carnavalvierend Horst beter tegemoet te komen. De receptie van de jeugdprins, de jeugdboorebrullef en het
blaagebal vinden dit jaar op een andere dag plaats dan voorheen.
Omdat er verschillende partijen zijn die de laatste jaren veel
activiteiten rondom carnaval aanbieden, heeft Jeugdcarnaval D’n Dreumel
haar programmering onder de loep
genomen. Alle activiteiten worden
nog goed bezocht, maar om dit in de
toekomst te waarborgen zijn er een
aantal aanpassingen doorgevoerd in de
programmering.
De receptie van de jeugdprins vindt
dit jaar plaats op zaterdag 7 februari.

Eerder vond deze avond een week
voor carnaval plaats. Door de receptie
te verschuiven van de zondagochtend
naar de zaterdagavond krijgt de activiteit de aandacht die het verdiend, vindt
Jeugdcarnaval D’n Dreumel. De receptie
vindt plaats in Zaal De Lange en duurt
van 19.11 tot 21.11 uur.
De jeugdboorebrullef vindt dit jaar
een week eerder plaats dan normaal.
In plaats van op carnavalszondag
wordt de boorebrullef gehouden op de

zondag voor carnaval in Zaal de Lange.
De jeugdboorebrullef wordt gehouden op zondag 8 februari en start om
14.11 uur.
Op carnavalszondag werd vorig jaar
voor het eerst het blaagebal gehouden
voor de allerjongsten carnavalsvierders
en hun ouders. Aangezien de jeugdcarnavalsdag dit jaar op maandag is,
zal ook het blaagebal op maandag
9 februari plaatsvinden in Zaal de Lange
vanaf 11.11 uur.

Pim Minkenberg
nieuwe vorst
Dreumel
Tijdens de opening van het carnavalsseizoen in Horst is Pim Minkenberg
gepresenteerd als nieuwe vorst van carnavalsvereniging D’n Dreumel.
Pim Minkenberg volgt vanaf het
nieuwe carnavalsseizoen, als vorst
Naggis, Vincent Hesen op die sinds
2009 vorst Iemus was. Pim deed
afgelopen jaren diverse keren mee

aan de liedjesavond met onder
andere Hôrsternachte. Ook zingt hij
nummers als Zomeroavend en Leste
Kiër en maakte deel uit van de Drie
Donoren.

Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging De gevleugelde vrienden Wanssum en omstreken
organiseert op zondag 23 november weer haar maandelijkse vogelmarkt.
Het evenement vindt plaats
in sport- en feestzalencomplex
’t Brugeind in Meerlo van 09.30
tot 12.00 uur. Op deze markt
kunnen vogels worden gekocht
en verkocht. Tijdens deze dag zijn
er verschillende vogelhandelaren

aanwezig. Niet alleen worden er
vogels gekocht en verkocht, maar
ook andere vogelbenodigdheden
zoals vogelvoer. Duiven en
kwartels worden niet toegelaten.
Het maximum per kooi is twee
vogels.

Internationale vogel
tentoonstelling Horst
ray-ban.com

ray-ban.com

In Horst vindt op vrijdag 21 tot en met zondag 23 november voor
de tweede keer een internationale vogeltentoonstelling plaats.
Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door de Horster vogel
vereniging Ons Genoegen en vindt plaats in het gebouw van handboogvereniging De Schutroe in Horst.

EEN RAY-BAN
INCLUSIEF
NU EEN NU
RAY-BAN
INCLUSIEF
OP STERKTE
GLAZENGLAZEN
OP STERKTE
AL€VANAF
AL VANAF
199,-* € 199,-*
NU EEN RAY-BAN INCLUSIEF
GLAZEN OP STERKTE
AL VANAF € 199,-*

ray-ban.com

KOM NUBEKIJKEN
DE RAY-BAN
COLLECTIE
BEKIJKEN IN ONZE WINKEL!
KOM NU DE RAY-BAN COLLECTIE
IN ONZE
WINKEL!

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN
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De Horster vereniging doet er
alles aan om dit evenement in de
regio uit te laten groeien tot een
begrip in de vogelsport en vogelhobby. Dit jaar zijn er dan ook meer
inzenders en wedstrijdvogels die
deelnemen ten opzichte van de
*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN
vorige editie. Op de tentoonstelling
worden 764 wedstrijdvogels van
03-10-14 14:05
zeventig inzenders
geshowd. Voordat
ze tentoongesteld worden, zijn ze
aan een strenge keuring onderworpen door deskundige keurmeesters van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers. De vogels worden
gekeurd op houding, postuur, kleuren,
poten, snavel en raszuiverheid.

Behalve een tentoonstelling is
er ook een verkoopklasse van vogels
aanwezig, een stand met vogel
benodigdheden en voeders, een
stand met zelfgemaakte kerststallen,
een stand met producten die met
de hand gevlochten zijn en presenteert kleindierenvereniging PSV
Horst enkele dieren. Verder is aan
de tentoonstelling ook een tombola
verbonden en heeft Ons Genoegen
een kleurwedstrijd uitgeschreven
voor leerlingen van basisschool de
Doolgaard in Horst.
Voor meer informatie, kijk op
www.vogelverenigingonsgenoegenhorst.nl
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Nieuwe hoofdtrainer
AVV America
Erik van Asten stopt als hoofdtrainer van AVV America. Hij trainde vanaf 2009 het eerste elftal van de
Americaanse voetbalclub.
Volgens de club komt het in
deze tijd niet vaak voor dat een
trainer zes seizoenen bij dezelfde
club blijft. Van Asten wist in het
tweede seizoen met het eerste
team te promoveren naar de vijfde
klasse, waar ze drie seizoenen goed

meedraaiden. Het afgelopen seizoen
eindigde America 1 met een miniem
verschil onder de degradatiestreep.
Maar het vertrouwen in Van Asten
bleef, getuige het recentelijk behalen
van de eerste periode in de zesde
klasse C.

Van Asten heeft echter besloten
na dit seizoen te stoppen als
hoofdtrainer van AVV America. Over
zijn toekomst, of hij nog een andere
club gaat trainen, wil hij nog geen
uitspraken doen. AVV America gaat
nu op zoek naar een opvolger.

Funkey-Fiësta
in Horst aan de Maas
De gemeentelijke hockeysportdag Funkey-Fiësta vindt plaats op zondag 23 november. Deze sportdag wordt
georganiseerd door Hockey Club Horst en gemeente Horst aan de Maas. De middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur en
vindt plaats op het hockeyveld aan de Gebroeders van Doornelaan.
De sportmiddag volgt het Funkeyproject op. Hierbij kregen leerlingen
van meerdere basisscholen in Horst aan
de Maas vier weken lang de mogelijkheid om kennis te maken met hockey.
Dit alles gebeurde onder het mom van

FunKey, een beweegprogramma van de
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
(KNHB) ontwikkeld voor de groepen 1
tot en met 4 van alle basisscholen in
Nederland. Met dit programma wil de
KNHB bijdragen aan de motorische ont-

wikkeling en beter bewegingsonderwijs
van deze jongste generatie, daar waar
de basis van een gezond, sportief leven
wordt gelegd. Voor de groepen 5 tot en
met 8 heeft de KNHB het programma
Kennismaken met Hockey.

Nog geen winst voor
SV Oxalis 1
Door: SV Oxalis
Korfbalvereniging SV Oxalis 1 speelde zondag 16 november een thuiswedstrijd tegen Tuldania. Voor het eerste
jaar in de overgangsklasse is het moeilijk om het juiste ritme te vinden.
In het eerste kwartier was SV Oxalis
Tuldania zeker de baas. Veel goede en
mooie kansen werden gecreëerd. Als in
deze fase de kansen waren afgemaakt
was dit zeker een goede basis geweest
voor de eerste winst. Daar waar Oxalis
de kansen niet benutte, deed Tuldania
dat wel en opende de score 0-1. Na de
0-1 scoorde Bo de verdiende gelijkmaker. Daarna liep Tuldania uit naar 1-3.

Met twee mooie treffers van Bo en
Lisette kwam Oxalis weer langszij 3-3.
Daarna scoorde Tuldania nog een keer
voor de rust. Dat resulteerde in een 3-4
ruststand.
Tuldania kwam gedreven de kleedkamer uit en liep snel uit naar een 3-6
voorsprong. Het geloof in een goede
afloop verdween. De verdediging
oogde solide en de rebound viel veelal

in Horsterse handen maar het vertrouwen was er niet. Veel mooie kansen
maar geen afronding. Elise verzilverde
nog een vrije worp maar Tuldania
schoot weer een afstandsschot binnen.
De net binnen de lijnen gekomen Linda
zorgde voor de 5-7 eindstand. Oxalis
zal volgende week uit een ander vaatje
moeten tappen om het SVOC lastig te
kunnen maken.

Horst wint volleybal
thriller van Urmond
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Na een zegereeks van drie wedstrijden moesten de volleybalvrouwen uit Horst het afgelopen zaterdag met 4-0
afleggen tegen Achilles. Het eerste herenteam van Hovoc ontving ondertussen in haar Dendron-sporthal de
eersteklasser uit Urmond. Met de nummer één tegen nummer twee beloofde het op papier een spannende
wedstrijd te worden. Dat werd het ook. En hoe.
Hovoc dames 1 wilde graag haar
stijgende lijn in haar spel, dat zich
had uitbetaald in drie opeenvolgende
overwinningen in de derde divisie, in
Beugen voortzetten. Toch kwam het
in de eerste set tegen Achilles DS1 al
gauw op achterstand. Hovoc knokte
zich nog punt voor punt terug en aan
het einde van de set ging het gelijk op.
Desondanks trok Horst aan het kortste
eind en ging set één met 26-24 naar
Achilles.
In de tweede en derde set kwam
Hovoc DS1 niet in haar eigen spel. Veel
servicefouten zorgden ervoor dat de
dames van Achilles vrij spel hadden
en de winst konden pakken (25-15,
25-18). In de vierde set bleef Hovoc

gedreven om nog een puntje te pakken, maar zoals de coaches aangaven
moest dat wel verdiend worden. Dat
werd helaas niet waargemaakt (25-21)
en zo keerden de Horster dames puntloos huiswaarts.

Vol zelfvertrouwen
Een afgeladen tribune in de
Dendron-sporthal belichaamde ieders
hooggespannen verwachting van de
wedstrijd tussen de nummers één en
twee uit de eerste klasse bij de heren.
De knikkers zouden verdeeld gaan
worden en zowel Hovoc HS1 als ADC
HS1 waren dan ook op volle oorlogssterkte. De Horstenaren stonden daarbij
vol zelfvertrouwen in het veld.

Snoeiharde ballen, hoge
servicedruk, sterk blokkerend spel,
razendsnelle intelligente verdediging
en aanval van beide kanten maakten
het tot een uitzonderlijk spannende
en aantrekkelijke wedstrijd om naar te
kijken. De setstanden onderschrijven
dit feit: 25-23, 29-27, 26-28, 24-26 en
20-18.
Het leverde Hovoc een 3-2 winst
op met als voetnoot een sportieve
en gelijkwaardige tegenstander uit
Urmond. Hovoc-speler Ruud Meijers
bekende na afloop “geen enkel
moment te hebben gevreesd voor een
verlies.” Zodoende staat het eerste
herenteam van Hovoc nog altijd ongeslagen op nummer één.

Merels winnen nipt
Door: korfbalvereniging De Merels
Nadat Avanti de score had geopend, ging de wedstrijd met het eerste
team van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo in hoog tempo verder.
De wedstrijd bood kansen voor
beide ploegen. Kort voor de rust
stond een stand van 3-3 op het
bord. De Merels maakte optimaal
gebruik van een lange laatste minuut
door nog vier keer te scoren. Ook
na rust was het eerste doelpunt aan
de zijde van De Merels. Vanaf toen

gingen de doelpogingen bij Avanti
ook beter en kwamen zij langzaam
dichterbij. Een vrije bal betekende
uiteindelijk de 10-10. Toen iedereen
al dacht aan puntendeling, kwam Kim
Kleuskens met een vernietigend schot.
Zij bekroonde haar sterke wedstrijd
met de winnende treffer.

Spelregelstrijd
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray organiseert op maandag
24 november een spelregelwedstrijd. Staan de beste stuurlui echt aan de
wal? Zijn de handhavers die de touwtjes strak in handen hebben en
onverbiddelijk zijn de ware kampioenen?
komende jaar recht van spreken. Voor
deze avond wordt iedereen die geïnteresseerd is in arbitrage, uitgenodigd.
De wedstrijd wordt gehouden in het
clublokaal van de scheidsrechtersvereniging Horst-Venray, op sportpark Ter
Horst. De avond begint om 19.30 uur.

Voetballers, trainers, journalisten
en scheidrechters strijden in vier
ronden om een antwoord te krijgen
op de vraag wie de regels het beste
kent. Samen maken ze tijdens deze
avond uit wie nu de ware kenners
zijn. Het winnende team heeft het

Makkelijke wedstrijd
Door: Hockey Club Horst
Het eerste damesteam van Hockey Club Horst speelde zondag 16 november tegen Gemert. Gezien het grote verschil op de ranglijst, Horst staat
tweede en Gemert tiende, ging Horst voor niets minder dan drie punten.
Ook op het veld bleek het verschil
behoorlijk. Omdat Paulien van den
Munckhof en Annemiek Geurts voor
Horst ook nog eens snel twee keer uit
een corner scoorden, leek de wedstrijd
na 10 minuten al gespeeld. Dankzij
Yannah van den Munckhof en Paulien
van den Munckhof, die allebei op snelheid om de keepster liepen en de bal
vervolgens koel binnenschoven, ging
Horst met een ruime 4-0 voorsprong
de rust in. Horst was drie weken eerder
met die cijfers gaan rusten om het
vervolgens nog erg benauwd te krijgen
in de tweede helft. Dit keer was het

verschil echter zo groot dat Horst geen
moment in de problemen kwam. Wel
was er na de 5-0 van Annemiek Geurts,
die de bal met de backhand in de touwen joeg, een periode waar Horst niet
fel genoeg was in de duels. Gemert
kreeg hierdoor een aantal corners en
kansen en het feit dat Horst achterin
voor de zesde keer dit seizoen de nul
hield, was dan ook helemaal te danken
aan Mieke Versleijen die van geen wijken wilde weten. In de slotfase zorgden
Inge Vullings en Irene Hendrix er met
de 6-0 en 7-0 voor dat Horst ook qua
doelsaldo goede zaken deed.

Klikgebit en Kunstgebit
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
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Cadeautip: de culinaire eetbon

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

www.restauranthetmaasdal.nl
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De huishoudster van Sinterklaas
Elk jaar als Sinterklaas weer in Nederland is, woont hij een tijdje in een
kasteel. Waar dat kasteel precies ligt, is heel geheim. Journalisten komen er
dan ook zelden binnen. HALLO Horst aan de Maas heeft dit jaar tóch een
ingang gevonden om wat meer over het vakantiehuis van de Sint te weten
te komen: wij kwamen in contact met de huishoudster!

geeft aan dat Sinterklaas ook zelf helpt
bij het huishouden. “Sinterklaas vindt
dat alle kindjes thuis ook een beetje
moeten helpen, dus wil hij het goede
voorbeeld geven. Zo poetst hij altijd zelf
zijn staf en zijn zwarte schoenen. Maar
soms vergeet hij wel een stukje.”
Volgende week lees je op deze
pagina hoe onze verslaggever
een kijkje op de stoomboot nam.

is gek op wortelstamppot. Net als
Amerigo”, lacht ze.
Ze vertelt verder: “De oude man
wordt wel eens wat vergeetachtiger
en soms vergeet hij dan zijn afval te
scheiden. Zo komen er dan pepernoten
in het plastic en inpaklint bij het blik.
Ik zorg er dan voor dat dat snel weer
opgelost wordt.”
De huishoudster van de Sint neemt
een slokje van haar chocolademelk en

(Foto: Yvonne Palsgraaf)

Griendtsveen

Horst

Melderslo

zo 23 november
11.00-12.30 uur
Locatie:
aankomst brug Ericaweg

za 22 november 15.00 uur
Locatie: van blokhut Jong
Nederland naar Lambertusplein

za 22 november 13.45 uur
Locatie: start kerkplein

kopje chocolademelk en een goed
gesprek.
De mevrouw, die haar naam liever
niet in de krant wil, vertelt hoe het is
om te werken bij Sinterklaas. “Oh, hij
is heel aardig hoor, de beste man. Hij
is een hele goede baas. Elk jaar krijg ik
een hele stapel cadeautjes van hem.
Meestal zo begin december. Ik poets
het kasteel voor hem, strijk zijn tabberd
en kook zijn stamppotjes. Sinterklaas

Agenda
Intocht

Intocht

Feest
Sinterklaasfeest

Feest
zo 23 november aansluitend
Locatie: gemeenschapshuis
De Zaal

Grubbenvorst

Omdat Sinterklaas zo veel werk
heeft in korte tijd, wil hij het liefste niet
gestoord worden als hij in zijn huis in
Nederland is. We weten er daarom ook
niet heel veel van.
Bij toeval kwamen we in een
supermarkt een mevrouw tegen
die wel een hele grote hoeveelheid

pepernootjes, speculaas en marsepein
in haar winkelwagentje had liggen.
Onze verslaggever vroeg haar of ze een
feestje ging organiseren. De mevrouw
vertelde dat deze lekkernijen voor
de Sint persoonlijk waren. Toen we
eenmaal wisten wie ze was, besloten
we haar uit te nodigen voor een

za 22 november tot 17.00 uur
Locatie: Mèrthal

Lottum
Intocht

Intocht

zo 23 november 15.00 uur
Locatie: van Markt naar veer

zo 23 november 15.00 uur
Locatie: Veer aan de Maas

Feest

zo 23 november tot 16.30 uur
Locatie: café De Vonkel

zo 23 november aansluitend
Locatie: tot en met groep 5
De Harmoniezaal, groepen 6 t/m 8
naar De Smetenhof

Hegelsom

Meerlo

zo 23 november
Locatie: Zaal Debije

zo 23 november
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Film

Intocht

Intocht

Intocht

za 22 november aansluitend
Locatie: MFC De Zwingel

Sevenum
Intocht

zo 23 november 14.30 uur
Locatie: De Wingerd

Tienray
Intocht

zo 23 november 10.00 uur
Locatie: verzamelen op hoek
Nieuwe Baan Past. Maessenstraat

Feest
zo 23 november tot 12.00 uur
Locatie: Parochiehuis

De Feestdagen
staan weer voor de deur!
Wij hebben een fantastisch Kerstassortiment samengesteld!
Bekijk onze Kerst lijst op www.verkoeijen.nl
of bezoek onze winkel daar liggen lijsten voor u klaar

Voor Sinterklaas hebben we een speciale actie:

SINTERKLAASACTIE

Actie is geldig van 1 t/m 7 december 2014

bij elk besteld gourmetpakket compleet (p.p.)

ontvangt u een saucijzenbroodje t.w.v. € 1.39 gratis!
Gourmetpakket standaard compleet:
€ 13.99 p.p.
met vlees, salades, aardappeltjes, uien, stokbrood etc.
alleen vlees:
€ 6.79 p.p.

Op zoek naar pepernoten

Gourmetpakket luxe compleet:
€ 16.39 p.p.
met vlees, vis, salades, aardappeltjes, uien, stokbrood etc.
alleen vlees/vis:
€ 9.69 p.p.
Kindergourmet compleet voor
alleen vlees

€
€

6.98 p.p.
3.49 p.p.

Op de lange tocht van Spanje naar Nederland waren er hoge golven op de zee. Daardoor vielen in het
grote ruim van de pakjesboot de zakken met pepernoten om. De noten rolden in alle gaten en hoeken van de
boot. Ook kwamen er pepernoten in de HALLO terecht. Maar hoeveel zijn dat er? Tel alle pepernoten bij elkaar
op en maak kans op mooie prijzen.

visgourmet, vegetarisch en wild is ook mogelijk!
Vanaf nu verkopen wij ook streekproducten en pakketjes!
Natuurlijk bieden wij nog heel veel meer………………………
openingstijden Slagerij

openingstijden Catering

wo t/m vr 8.30 - 18.00 uur | za 8.30 - 16.00 uur
ma en di zijn we wel beschikbaar voor telefonische
bestellingen en het uitleveren van bestellingen.

Dagelijks, tenzij anders vermeld.

Bestel
via de
webshop

Horsterweg 1a | 5809 er Leunen | 0478 64 04 05 | info@verkoeijen.nL | www.verkoeijen.nl

!

Noteer het totaal van alle
pepernoten uit de deze, de
vorige en de volgende uitgaves
en de afgemaakte slagzin op de
deelnemersbon uit de vorige editie.
Lever deze uiterlijk 28 november

12.00 uur in bij de inleverpunten,
bij Kempen Communicatie op
Handelstraat 17 in Horst, of
stuur je antwoorden via actie@
hallohorstaandemaas.nl onder
vermelding van Sinterklaasprijsvraag.

De uitslag wordt op donderdag
4 december bekendgemaakt in
HALLO Horst aan de Maas. De
prijswinnaars krijgen persoonlijk
bericht. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.
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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:

Guusje Rutten
18
Swolgen
HAN Nijmegen

Waar ben je trots op?
Op mijn oma en opa. Oma knokt
zich altijd overal doorheen ook al zit
het soms niet mee. En mijn opa helpt
haar hier onvoorwaardelijk bij. Ik ben
trots dat zij mijn opa en oma zijn.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Dat moment waarop ik aan het oppassen was op de kinderen van mijn nicht
en dat er beneden een pianospel te
horen was van zo’n speelgoedpiano.
Maar toen ik naar beneden ging, stond
die piano helemaal niet aan. Pas toen
ik de batterij eruit haalde, stopte het.
Mijn tante (de oma van mijn oppaskinderen) was een maand hiervoor overleden en ze vertelde dat als het kon, ze
een seintje zou geven als ze er was. Ik
denk dat dit haar seintje was.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?

Ooit, als ik mijn hoogtevrees weet te
overwinnen, lijkt het me supergaaf
om een keer parachute te springen.
Met parachutespringen kun je alles
supergoed zien. Ik wil dan niet gewoon
in Nederland parachutespringen. Als ik
het dan durf dan ook bij een mooi uitzicht en dan wil ik dus niet alleen maar
koeienweides zien. Ik wil parachutespringen omdat dit meer kick heeft dan
bijvoorbeeld met een luchtballon.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Een klasgenootje van mij gaf mij ongeveer een jaar geleden het advies dat ik
mijn hart moet volgen. Zelf kende ze
mensen die vaak niet in haar geloofden en ze heeft nu alles bereikt wat ze
wilde bereiken en hier een toptijd aan
beleefd. Dus laat maar komen.
Ik kan niet zonder …
Mijn vader. Ik ben een echt papa’s
kindje, hij staat altijd voor me klaar
wanneer ik dat nodig heb en als het
moet doet hij alles voor me. Maar
natuurlijk zijn mijn moeder, vrienden

Bezorger m/v

aan
Guusje Rutten

en vriendinnen ook onmisbaar.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat ik fysiotherapie ging studeren, was
voor mij best een grote beslissing. Maar
ik zit nu in het tweede jaar en ik heb
nog geen moment spijt gehad van deze
beslissing. Volgend jaar moet ik weer
een richting kiezen. Ik hoop dat ik hier
ook een goede keuze in maak. Maar ik
denk dat ik hier door stage wel goed
op voorbereid word.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou supergraag een keertje naar
Australië gaan. De natuur daar lijkt
me zo mooi. Familie van mijn oma
woont in Australië en als ik daar een
keertje heen zou kunnen, lijkt me dat
supergaaf. Zij zijn ook enkele keren hier
geweest en ik zou graag willen zien
hoe zij daar leven. Dan lijkt het me ook
leuk om samen met hen door Australië
te trekken, zodat ze mij alles kunnen
laten zien.
Wat deed je als kind het liefst?
Knutselen, prinsesje spelen, buiten

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Tienray
Kempen Media b.v.
is op zoek naar een
bezorger in Tienray
voor nieuwsblad HALLO
Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

s pelen en met de hond, Galoe, spelen,
het maakte me allemaal niet zo
veel uit als het maar met mijn beste
vriendinnetje Joyce was. We speelden
vroeger bijna elke dag wel met
elkaar en hadden altijd de grootste lol
samen.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Ik zou het sowieso besteden aan
een leuke tijd met mijn vrienden en
vriendinnen. Dit kan zijn stappen of een
festival. Ik weet zeker dat ik hier geen
spijt van ga krijgen, omdat ze me altijd
overal mee hebben geholpen en ik ze
hier dankbaar voor ben.
Aan welke karaktereigenschappen
van anderen erger je je en welke
eigenschappen vind je leuk?
Ik kan me er aan ergeren wanneer
mensen iets fout hebben gedaan en
dit niet toe willen geven of wanneer ze
achterbaks zijn. Wat ik heel leuk vind,
zijn mensen die impulsief, gezellig en
‘lekker gek’ zijn.
Wat is jouw belangrijkste goede
daad geweest?
Vroeger wilde ik altijd al donor worden.
Als mama naar de bloedbank ging,
wilde ik ook mee. En toen ik achttien
werd, heb ik dan ook geen moment
getwijfeld en heb ik me ingeschreven
als donor. Dit is mijn belangrijkste
goede daad, omdat ik hier later
misschien levens mee kan redden.
Wat is het grootste vooroordeel over
jou?
Dat ik een dom blondje ben, haha.
Blond ben ik, maar dom niet. Ook
al heb ik niet altijd hele slimme
opmerkingen.
Gevoel of verstand?
Gevoel, je kunt wel ergens met je
verstand achter staan, maar als het niet
goed voelt, moet je het gewoon niet
doen.
Binnen of buiten?
Buiten, je hebt buiten vrijheid en in de
zomer is het sowieso lekker om aan de
Maas te zitten.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsondergang, na een lange leuke
dag lijkt het me leuk om het af te
sluiten met een mooie zonsondergang.

zondag 23 november

SCHUDDEN
Perrongeluk
try out

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

Heerlijk avondje
is gekomen!
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

‘Black Pete’
Het is weer zover.
Sinterklaas is in het land!
De tijd van pepernoten,
(Zwarte) Pieten en gezelligheid
is weer aangebroken. Maar
voor mij nog even geen feest.
Toetsweek. De hel.
Ik kijk naar buiten en ik zie
het mooie landschap dat
langzaam verandert. Ik wil naar
buiten, de frisse lucht ruiken.
Waar zal al dat leren mij brengen
in mijn leven? Oké pauze, nee
beter nog: stop. Zo’n ‘wawa’verhaal ga ik hier niet ophangen.
Dan kunt u beter even naar
astro-tv kijken, met die blondine
weet u wel, die met kaarten uw
toekomst kan voorspellen.
Bovendien ga ik niet de zeurpiet
uithangen, als we ons beter
kunnen bezighouden met andere
soort Pieten. ( Ja, wát een
woordspeling hè.)
Afgelopen zaterdag kwam
Sinterklaas aan in Gouda. Nog
nooit geweest, maar als ik aan
Gouda denk, denk ik aan kaas.
Nou, alsof die mensen daar
gedachten kunnen lezen. Ik mijn
tv’tje aanzetten, schrik ik me de
pleuris als ik opeens een Piet zie
die geelzucht lijkt te hebben.
Blijkt dat een Kaaspiet te zijn!
Gaan wij hier in Melderslo
soms Champignonpieten laten
rondlopen om reclame te maken
voor lokale producten en
bedrijven? Ik zie het al voor me,
beschimmelde hoofden van
Pieten die het Vlasven
doorkruisen. Lachen.
Ja, in dit geval zou er
inderdaad meer te lachen vallen
dan in Gouda. Een dag later was
het namelijk ‘wereldnieuws’
dat voor- en tegenstanders van
‘Black Pete’ (klinkt als een
belabberde Amerikaanse
horrorfilm, maar dat terzijde),
met elkaar op de vuist gingen
tijdens de intocht van de
goedheiligman. Gelukkig bleken
er gewapende Politiepieten rond
te lopen. Eenvoudige manier om
te zorgen dat er geen stoute
kinderen meer zijn, lijkt mij zo.
Nee, de kinderen stonden braaf
te zwaaien naar de Kaas-,
Stroopwafel(!)-, en Politiepieten.
Maar helaas waren er wel veel
stoute volwassen tijdens de
intocht.
Ik zeg: inpakken en
wegwezen die handel, in de zak
van Sinterklaas: enkeltje naar
Spanje. Die zien we nooit meer…
terug!
Liefs,
Anne

28

cultuur

20
11

Horster Mannenkoor
huldigt jubilarissen

Lezing over
Het Kennis Boek
In het Huys voor Puur Leven in Lottum vindt op zaterdag 29 november
een lezing plaats over Het Kennis Boek. Deze lezing begint om 14.00 uur.
Het Huys voor Puur Leven is gevestigd in kasteel Kaldenbroek.
Inmiddels verdiepen in meer dan
vijftig landen mensen zich in Het
Kennis Boek. Tijdens de lezing wordt
verteld over het ontstaan van het
boek, het doel ervan en de bijzondere
kenmerken. Het boek plaatst lezers

Tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest op zaterdag 15 november huldigde het Horster Mannenkoor vijf jubilarissen.
Zij ontvingen een oorkonde en het insigne van het Koninklijke Nederlandse Zangersverbond.

op een pad dat leidt naar de eigen
essentie, naar eenheid en naar een
nieuwe periode in de evolutie van de
mensheid.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.kaldenbroeck.nl

Jazztrio bij Cambrinus
Een bijzonder jazztrio staat woensdag 26 november op het podium van
café Cambrinus in Horst. Het optreden van Kapok begint om 20.30 uur.
De band Kapok won het Dutch
Jazz Competition in 2012 en de
European Jazz Competition in 2013.
De band combineert elementen uit
verschillende genres en tradities.
Jazz en de podiumenergie van pop
en punk worden gecombineerd met
grooves uit de rootsmuziek. Ook het
instrumentarium is ongebruikelijk met
een bezetting van hoorn, gitaar en
drums.
Het trio komt uit de stal van
Kyteman. Kapok bestaat uit Morris

Kliphuis (hoorn), Timon Koomen
(gitaar) en Remco Menting (percussie). Kliphuis is klassiek geschoold,
maar besloot verder te gaan in de
jazz. Hij speelde tot 2012 bij het
Kyteman Orchestra en componeert
voor klassieke orkesten en big bands.
Gitarist Timon Koomen heeft een
voorliefde voor jazz, funk en rock en
heeft daarmee een sterke invloed op
de stijl van Kapok. Remco Menting
verbindt hoorn en gitaar met fraai
slagwerk.

Hans van den Munckhof (zestigjarig lidmaatschap), Jos Keijsers (25),
Ton Keizers (veertig), Thei van Rijswick en Henk van Dooren (25 jaar lid)
Henk van Dooren, Thei van
Rijswijck en Jos Keijsers werden
gehuldigd met hun 25-jarig jubileum.
Ton Keizers is al veertig jaar lid van
het Horster Mannenkoor en Hans van
den Munckhof zelfs al zestig jaar. Voor
het vijftal kwam de huldiging niet als

een verrassing, zij wisten dat ze dit
jaar aan de beurt waren. Uit handen
van voorzitter Ger Hermans ontvingen
de heren de oorkonde en het insigne
van het Koninklijke Nederlandse
Zangersverbond. Het insigne vermeldt
het aantal jaren van de mijlpaal en

wordt gedragen naast het verenigingsinsigne op het uniform. Na de uitreiking
werden de jubilarissen toegezongen
door het koor en werd de feestavond
voortgezet. Het jubileumconcert van
het mannenkoor is op zaterdag 20 en
zondag 21 december in de Mèrthal.

Bespaar stookkosten
met isolatieglas
06 -

1

1
7
4
9
53 2

Uw glaszetter,
gespecialiseerd in
nieuw- en renovatiewerk
Massenweg 12, Horst | 077-398 58 63 | www.glasko.nl | glasko@home.nl
Geldig van woensdag 19 t/m zaterdag 29 november 2014

De Schatberg is op zoek naar:

een leidinggevende horeca m/v (fulltime)
Ben jij:
flexibel
ervaren als leidinggevende in de horeca
in het bezit van een horecadiploma

□
□
□

Solliciteer dan bij De Schatberg!
“Koken met een Plus”
VOORDEEL PAKKET*

Op de onderstaande
artikelen ontvangt
u 25 % korting
bij aanschaf van
het volledige pakket:

25%
KORTING

Stuur jouw sollicitatie voorzien van Curriculum Vitae naar:
De Schatberg t.a.v. Karin Hoppzak
Middenpeelweg 5
5975 MZ Sevenum
Of mail naar k.hoppzak@schatberg.nl

Kijk nu op www.schatberg.nl of bel 077 – 467 7777
en
geef leiding aan ons enthousiaste team!

Kamperen, dineren en recreëren in Limburg!

PLUS varkensoesters, Gijs eieren 6 stuks,
Trentin Parmigiano reggiano,
PLUS minikrieljes naturel 700 gr,
PLUS roerbakgroente champignon 350 gr.

Middenpeelweg 5 | 5975 MZ Sevenum | 077 467 7777 | www.schatberg.nl

*Alleen bij aankoop van alle vijf de artikelen, niet geldig in combinatie met andere acties
Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 17.00

www.plus.nl

Lucassen | Patronaat 13C | 5961 TD | Horst | T: 077 396 13 90 |
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Hennevêl winnend liedje
liedjesmatinee Hegelsom
Noël Knops en Twan van de Rijdt zijn de winnaars van het liedjesmatinee in Hegelsom. Met het liedje Hennevêl
wisten ze de concurrentie achter zich te laten. Bij de jeugd waren het de Wilde Tuutinne die, net als vorig jaar, met
de eerste prijs aan de haal gingen.

Tapzingen Sevenum
Zanggroep De Balkers staat op zondagmiddag 23 november op het
podium in De Sevewaeg in Sevenum. De middag begint om 14.30 uur.
De Balkers organiseert ook
dit jaar weer een meezingmiddag
met bekende liedjes uit Nederland,
Duitsland, Engeland en vooral ook
Limburgse liedjes. De Balkers is
een zanggroep van zes personen
uit Limburg en is opgericht tijdens

een liedjesavond in 1987 van de
Sevenumse carnavalsvereniging. In de
wintermaanden organiseren zij meezingmiddagen onder het motto Kun je
zingen, zing dan mee. Het meezingboekje met ongeveer 300 liedjes is
verkrijgbaar in de zaal.

Schudden speelt
Perrongeluk
Op het podium van Kukeleku treffen bezoekers zondag 23 november
om 20.00 uur Schudden. In ’t Gasthoês in Horst spelen zij de try-out van
hun nieuwe voorstelling Perrongeluk.
Perron Geluk is een halte in
het midden van niets. Het is er een
komen en gaan van alleenstaanden,
meelopers, hemelbestormers, gelukzoekers, doemdenkers en vluchters.
Ze verplaatsen zich tussen verleden
en toekomst, tussen gevoel en verstand en hemel en aarde.
Volgens de heren van Schudden,

boerenkleding zongen zij een nummer
om de boerenbruiloft bij de mensen
onder de aandacht te brengen.
Tijdens het juryberaad, die dit
jaar bestond uit Math Craenmehr,
Rob Geurts, Angelique Hesen en
oud-prins René I, werd het publiek
vermaakt door een optreden van
Neppie Kraft. Ondertussen kon
het aanwezige publiek hun stem
uitbrengen. Het oordeel van het
publiek én het oordeel van de vakjury
bepaalde uiteindelijk de einduitslag.

Prins Peter III overhandigde de prijzen
aan de prijswinnaars. Een bijzondere
noot aan het liedjesmatinee was
het initiatief van de Valse Henne. Zij
hebben hun liedje laten schrijven door
Joep van Wegberg. Als tegenprestatie
voor de tekst wilde hij dat de Valse
Henne Stichting Villa Joep onder de
aandacht bracht, welke zich inzet voor
neuroblastoom kinderkanker. Na afloop
van de uitslag zijn de zangeressen met
de pet rondgegaan en wisten 120,88
euro op te halen.

’Het LVK heeft ons zover gebracht’
De Toddezèk uit Grubbenvorst doet niet meer mee aan het Limburgs Vastelaoves Leedjesconcours (LVK). Het
succesvolle trio bestaande uit René Verschueren, Geert Verschueren en Twan Relouw houdt er echter niet mee op.
“We zullen liedjes blijven maken,
want optreden is veel te leuk. Dát is
de essentie. Hopelijk mogen we op de
een of andere manier ook een rol blijven vervullen op het LVK, bijvoorbeeld
met een schrijversplatform waarbij
we andere artiesten helpen bij het
schrijven van liedjes. Heel graag zelfs.
Het LVK heeft ons immers gebracht
tot waar we zijn gekomen”, vertelt

zanger, tekstschrijver en componist
René Verschueren. Voor De Toddezèk
is de cirkel nu rond. “Het is een gevoel
dat we alledrie hebben. Tijdens ons
elfjarig bestaan hebben we tig keer op
het podium van het LVK gestaan en drie
keer mogen winnen”, aldus René. De
wijze waarop de carnavalszanggroep
haar keuze bekendmaakte, zorgde overigens nog voor wat onduidelijkheid.

De geënsceneerde persconferentie
bracht menigeen in de veronderstelling dat het om een PR-stunt ging.
“We hadden er helemaal niet over
nagedacht dat het twijfel zou kunnen
veroorzaken. In het filmpje zit namelijk dezelfde soort humor die je ook
terugziet in onze optredens op de zittingsavonden. Het was een grappige
bijkomstigheid”, concludeert René.

Zwarte Piet maken in De Locht
Kinderen mogen op zondag 23 november bij Museum De Locht in Melderslo een eigen Zwarte Piet knippen en
plakken. Deze mag na afloop mee naar huis worden genomen.
In de smederij wordt deze dag
siersmeedwerk gemaakt en in de
stroopmakerij wordt gedemonstreerd

hoe men van appels en suikerbieten
stroop kan maken. Ook zijn er diverse
exposities te zien in het museum.

De Locht is geopend van 11.00 tot
17.00 uur, de demonstraties beginnen
om 13.00 uur.

Adventskrans maken Sevenum
In het Parochiehuis in Sevenum wordt op dinsdag 25 november een workshop over de adventskrans georganiseerd.
Het naderen van het licht en
Kerstmis wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp
van de adventskrans. Bea Dekkers

leidt de workshop in het Parochiehuis
en gaat samen met de deelnemers
adventskransen maken.
De workshop start om 20.00 uur en

er kunnen maximaal vijftien deelnemers meedoen. Voor meer informatie en aanmelden, kijk op
www.parochie-sevenum.nl

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• 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

25%
KORTING*
op winterjacks

DE BROEKENWEKEN ZIJN
GESTART!

2e broek

HALVE PRIJS

kom naa
r de winke
l voor nog
veel mee
r aanbied
in

*tenzij anders aangegeven

Tijdens het liedjesmatinee streden
de deelnemers in twee categorieën:
de volwassenen en de jeugd.
Er waren artiesten die al vele jaren
op rij mee hebben gedaan, een aantal
nieuwe gezichten en artiesten die na
een tijdje afwezigheid weer meededen.
In de pauze werd het publiek
verrast door een bliksemoptreden van
Jong Nederland Hegelsom, die dit jaar
de organisatie van de boerenbruiloft
in handen heeft. Gekleed in Beierse

Emiel de Jong en Noël van Santen, is
Perron Geluk niet makkelijk te vinden.
Je komt er bij toeval. Toch gaan zij
een ultieme poging doen dit perron
te vinden. Schudden staat bekend
om hun shows met diverse (tragisch)
komische types, weinig woorden en
oog voor detail. Kijk voor meer informatie op www.kukeleku.com

gen!

Spoorstraat 1, Tienray T. 0478-691271 www.modehuiscruysberg.nl
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Horst

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Regionale boekendag
Informatiemiddag ‘Zorgeloos za 22 november
zorgen, fabel of feit’
Locatie: Bruna
do 20 november 13.30 uur
Organisatie: Platform
Gehandicapten Horst aan de Maas
Locatie: ‘t Gasthoês

Spelregelwedstrijd

za 22 november 20.30 uur
Locatie: OJC Niks

ma 24 november 19.30 uur
Organisatie:
Scheidsrechtersvereniging
Horst-Venray
Locatie: clublokaal op sportpark
Ter Horst

Garbage Day #2

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 20 november 20.30 uur
Locatie: café ‘t Hukske

Sevenum

Optreden revivalband
The Classics

Dorpsraadvergadering

Saturday Night Fever

Optreden Kapok

Optreden bluesband
The Handsome Fellows

za 22 november 22.30 uur
Locatie: café Boëms Jeu

do 20 november 19.00 uur
Locatie: In De Riet

za 22 november 21.00-03.00 uur
Locatie: De Lange

wo 26 november 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

vr 21 november 21.00 uur
Locatie: De Gaper

All I Want 4 Christmas

Informatieavond
‘Neurofeedback’

Superswingsaturday

Informatieavond
Sociale media

Boekpresentatie
Fotoboek Oorlogsbeeld

do 27 november
19.00-21.45 uur
Organisatie: Synthese en mijn CJG
Locatie: BiblioNu

za 22 november 14.30 uur
Organisatie: Heemkunde
vereniging Sevenum
Locatie: De Wingerd

Meerlo

Polska Noc
met Górski & Cris

zo 23 november 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
De gevleugelde vrienden
Wanssum eo
Locatie: Zaal ‘t Brugeind

Café Wunderbar

zo 23 november
15.00-19.00 uur
Locatie: De Golfhorst

do 20 november 19.30-21.30 uur
Organisatie: Biometrisch Centrum
Locatie: BiblioNu

Broekhuizenvorst
Bevrijdingsconcert

za 22 november 20.00 uur
Organisatie:
Fanfare St. Nicolaas en fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen
Locatie:
BMV De Schakel

Bijeenkomst Buurtsignaal
do 20 november 20.00-22.00 uur
Org: Dorpsraad Horst en Synthese
Locatie: In De Riet

Uitreiking Ondernemersprijs
Horst aan de Maas
do 20 november 20.00 uur
Locatie: Mèrthal

Ladies night
wo 26 november
20.00-23.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

Griendtsveen

Internationale
vogeltentoonstelling
vr 21 t/m zo 23 november
Organisatie: vogelvereniging Ons
Genoegen
Locatie: De Schutroe

Dorpsraadvergadering

wo 26 november 20.00 uur
Locatie:
gemeenschapshuis De Zaal

za 22 november 22.00 uur
Locatie: Blok10

Accordeondag
zo 23 november 13.00-18.00 uur
Organisatie: Trio Buddiger
Locatie: café Cox

Hockeysportdag Funkey-Fiësta Vogelmarkt
zo 23 november 14.00-16.00 uur
Locatie: Hockey Club Horst

Voorstelling Op Geveul
zo 23 november 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Buutgala
zo 23 november 18.30-22.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange

vr 21 november 14.00 uur
Locatie: De Kantfabriek

zo 23 november 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

Russian night

vr 21 november 20.30 uur
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: Braakhok, MFC De Zwingel

Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
BERGEIJK

DEURNE

HEERLEN

DE WATERLAAT 8
T0497 552882

STATIONSSTRAAT 67
T0493 441111

IN DE CRAMER 148A
T045 5506550

SOMEREN-EIND

TILBURG

BOERENKAMPLAAN 143
T0493 441111

APHRODITESTRAAT 2
T013 5784444

zo 23 november 14.30 uur
Organisatie: zanggroep
De Balkers
Locatie: De Sevewaeg

Zwarte Piet maken

Workshop adventskrans
maken

zo 23 november 13.00 uur
Locatie: De Locht

di 25 november 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

MOTIVO

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET

za 22 november
Locatie: café Croes Moeke

Tapzingen

Melderslo

Try-out voorstelling Perrongeluk
Quiltcafé

za 22 november 22.00-04.00 uur
Locatie: De Wingerd

PRONORM

S Y S T E M AT

A.S.
ZONDAG
GEOPEND IN
SOMEREN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

MET DEMONSTRATIES
VAN HET BORA
AFZUIGSYSTEEM.

Elke zondag geopend

W W W.NUVAKEUKENS.NL

* Bij aankoop van een keuken.
Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst

zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

Verloskundige zorg

Tienray

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Huisartsenpost
Venlo

(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
(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

Tandarts
Spoedgevallendienst
21 t/m 27 november 2014
Kies Mondzorg Arcen
Maasstraat 36a, Arcen
T 077 473 23 13

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

Herberg de Troost bestaat vijf jaar en viert zijn eerste lustrum met een aantal optredens in een tuinbouwloods
in Kronenberg. De vier optredens onder de naam Groente en Fruit is de opvolger van Rijstwafels met Pindakaas.
De gelijknamige plaat werd woensdag 12 november uitgebracht.

Griendtsveen

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

Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Herberg de Troost
naar Kronenberg

19.15

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Sevenum

service 31

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

Herberg de Troost live (Foto: Paul Driessen)
Met de nieuwe show geeft de band
aan terug te willen naar de oorsprong.
De optredens vinden plaats op donderdag 18, zaterdag 20, maandag 22 en
dinsdag 23 december in de tuinbouwloods in Kronenberg. De opzet van de
optredens zal kleiner zijn dan de vorige
twee edities, die in de Mèrthal en

Norbertuskerk in Horst plaatsvonden.
Herberg de Troost wil in het jubileumjaar terug naar intieme sfeer van de
eerste editie in Broekhuizenvorst. Zij
kiest daarvoor voor minder zitplaatsen
en meer staan- en hangplekken. De
nieuwe reeks optredens was binnen
twintig minuten uitverkocht.

De nieuwe EP met zeven liedjes
genaamd Groente en Fruit vormt
de basis van de nieuwe voorstelling. Daarnaast worden oudere hits
en enkele covers gespeeld, zijn er
speciale gasten en wordt de nadruk
gelegd op eten en drinken van de
herbergkok.

WOON
OUTLET
MINIMAAL

50%
KORTING

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

32
01

winkel&bedrijf

20
11
11
09
Advertorial

Het Maashotel? Dat is genieten aan de Maas!
Het Maashotel, een uniek plekje aan de Maas met een adembenemend uitzicht. In ons hotel en restaurant geniet u van de geweldige
omgeving en ontspannen sfeer.

Een geweldige locatie voor al uw
feesten en partijen
Overnachten in onze prachtige
hotelkamers, in alle rust vergaderen of heeft
u iets te vieren? Onze locatie aan de Maas
biedt u alle mogelijkheden. Wij denken graag
met u mee. Persoonlijke aandacht en de
beste service vinden wij erg belangrijk. Wij
zorgen dat u optimaal geniet van uw bezoek
of verblijf.
Uw onvergetelijke kerst
Onze onvergetelijke eetbeleving maakt
uw kerst compleet. Samen met vrienden en
familie geniet u van een onvergetelijke en
zorgeloze kerst. ‘s Avonds geniet u van een
geweldig diner. Wilt u de kerstdagen helemaal
compleet maken? Reserveer dan een van onze
hotelarrangementen.
Een geweldige kerst, dat wilt u toch ook?
www.hetmaashotel.nl

De lekkerste Franse keuken
U kunt bij ons terecht voor een
voortreffelijk diner, lunch, brunch en ontbijt.
Onze chef-kok Randy en zijn team verrassen

u met ieder gerecht. Alle gerechten bereiden
en verzorgen wij met passie en plezier. Sinds
kort geniet u ook van heerlijke gerechten in het
bargedeelte van ons restaurant, de Brasserie.

Voor een vriendelijke prijs staan de lekkerste
gerechten op u te wachten.
Bent u benieuwd?

Veerweg 11, Broekhuizen T 077 - 463 21 14
info@hetmaashotel.nl
www.hetmaashotel.nl

Kerstmenu
2014
Voorgerechten

Tartaar van Rund Paddenstoelen, radijs, augurk,
zoete aardappel, komkommer

Gemarineerde zalm Haring kaviaar, créme frâiche,
panko, dille, Amsterdamse ui

Eerste tussengerechten

Kreeft Ravioli van aubergine, tomaat, citroen en
kreeftensaus
Longhaas Witte boon, knolselderij, waterkers,
mini-gem en eigen jus

Hoofdgerechten

Hert Créme van mandarijn, witlof, peperkoek,
knolselderij, en eigen jus

Roodpoot patrijs Spruit, Amsterdamse ui, peterseliewortel, truﬀel en een saus van morille

Roodbaars macadamianoot, uiring, pompoenpit,

Soepen

Tweede tussengerechten

knolselderij ﬂan, saus van saﬀraan

knolselderij

tomaat en balsamico

Desserts

tuinkruiden

en rucola

Wildbouillon Paddenstoelen, madeira,
Kreeftensoep Scampi, tomaat,

Coquille Bloemkool, eringy, pinda en een saus van
Tagliatelle Truﬀel, paddenstoelen, Parmezaan

Kaas met notenbrood, druifjes en darjeeling thee
Zoete kerst variatie van verschillende zoetigheden

4 gangen voor € 49,- Voorgerecht/Tussengerecht/Hoofdgerecht/Dessert
5 gangen voor € 55,- Voorgerecht/Soep/Tussengerecht/Hoofdgerecht/Dessert
6 gangen voor € 59,- Voorgerecht/Soep/Tussengerecht/Tussengerecht/Hoofdgerecht/Dessert
Broekhuizen | Veerweg 11 | 077-4632114 | www.hetmaashotel.nl | info@hetmaashotel.nl

