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Monumentaal Horst aan de Maas- Griendtsveen

Elke zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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Horster sterren op
het doek
Kunstvakdocenten Jenny Dirckx en Jolanda Nabben van het Dendron College in Horst startten dit schooljaar met een speciale kunstklas voor leerlingen die extra tijd en
aandacht willen besteden aan beeldende kunst. Hun eerste project: het in een kunstwerk vereeuwigen van de Horster band Afterpartees. Lees verder op pagina 02
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Stayerhofweg 2b | Wanssum | 0478-539020 | www.haroldlenssenkeukens.nl

Extra vluchtelingen

‘Er komen geen tentenkampen in Horst’
Gemeente Horst aan de Maas wil nog minimaal 160 statushouders extra opvangen. Horst aan de Maas heeft als
taakstelling om in 2015 voor 72 statushouders, vluchtelingen die al een verblijfsstatus hebben gekregen en
toegewezen zijn, woonruimte te zoeken. Daar komen er dus nog zo’n honderd bovenop.
“Om de druk op de asielzoekerscentra te verlagen, willen wij bovenop onze
taakstelling extra statushouders gaan
opvangen. Voor deze statushouders
wordt kleinschalige opvang gezocht
waar zij tijdelijk, maximaal een half
jaar, kunnen verblijven. Het gaat hier
om vluchtelingen die wel al een verblijfsvergunning hebben, maar nog niet
aan een gemeente zijn toegewezen”,
legt burgemeester Kees van Rooij uit.
Lees verder op pagina 07

Niet vergeten!
25 oktober 2015
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Kern met Pit

Buurtbewoners De Braak slaan handen ineen
Zieke bomen werden gekapt, speeltoestellen voldeden niet meer aan
de norm en parkeerruimte was te beperkt geworden. Dit waren problemen
op De Braak in Hegelsom. De bewoners staken hun handen uit de mouwen
en begonnen aan de ‘nieuwe’ Braak.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Kwalitaria ’t Hukske
alleen in America, Hegelsom,
Horst, Melderslo en Meterik
Peters Interieurs
alleen in Griendtsveen, Swolgen,
Broekhuizenvorst, Melderslo,
Meterik, Grubbenvorst, Lottum,
Sevenum en 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
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Niels van Rens,
Joris Seuren, Berend Titulaer en
Rosanne Vromen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

“We willen niet dat het een
kaal plein wordt”, zegt de voorzitter
van het project, Hay Janssen. “De
gemeente zelf kon niet meer voor al
het onderhoud zorgen, dus moesten
wij, als buurt, het gaan aanpakken. Wel
wil de gemeente het project voor een
deel financieren. Dit is een perfecte
gelegenheid om zo ook de sociale
cohesie in de buurt te vergroten. We
hebben bij iedereen briefjes in de
brievenbus gedaan en zo hadden we
de hele buurt bijeen. Iedereen draagt
zijn steentje bij.”

Dichter bij elkaar
Elke bewoner heeft weer zijn eigen
kwaliteiten. Paulien Stappers heeft
onder meer bijgedragen aan het groen
op het plein. “Iedereen is wel ergens
goed in. Met een groepje bewoners
zorgen we voor het groen, anderen
houden zich bezig met het speeltuintje,
weer anderen met de parkeerplaatsen
en ook is er een groepje verantwoordelijk voor het verkrijgen van subsidies”,
zegt Paulien.
Het project heeft de bewoners
dichter bij elkaar gebracht. “We zien
gewoon het verschil in de samenhang
in De Braak”, zegt Hay Janssen. “In de
zomer hebben we de tegels er uit
gehaald. Het was 38 graden en iedereen hielp mee. Een paar dagen later
stond het hele plein vol om zes uur

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.

Kunstwerken in de
repetitieruimte

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.

media
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Provinciale wedstrijd
Hun plan is zo goed geslaagd dat
ze nu zelfs meedoen aan een provinciale wedstrijd. Hier doen verschillende
projecten uit Limburg aan mee voor het
beste buurtproject. Bij deze wedstrijd,
Kern met Pit, krijgen ze ook nog een
mooi bedrag aan subsidie als hun

project binnen een jaar af is. “Het renoveren van De Braak kost veel geld, dus
een inkomstenbron vanuit Kern met Pit
is ideaal”, zegt Hay Janssen.
Zodra alles af is, valt de saamhorigheid zeker niet weg, legt Hay uit.
“We moeten het pleintje natuurlijk ook
onderhouden, dan komen we allemaal
gezellig bij elkaar. Daarnaast hebben
we ook de jaarlijkse evenementen.
De winteractiviteit en het buurtfeest
waar iedereen elk jaar naar uitkijkt. Dus
die sociale cohesie komt wel goed.”

Horster sterren op het doek

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

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.

je gewoon van elk gezin zeker één of
twee personen die aanwezig zijn. Het is
geweldig om te zien dat zoveel bewoners komen opdagen.”

Vervolg voorpagina

Iedere maandag van 15.00 tot
17.00 uur komen de leerlingen van de
kunstklas van het Dendron College bij
elkaar. Jenny Dirckx: “We willen graag
verdieping en verbreding bieden voor
alle leerlingen die geïnteresseerd zijn
in kunst.” Samen met Jolanda Nabben
en Sanne Aben geeft zij les aan de
leerlingen van de kunstklas. Jolanda:
“Deze les is vrijer dan een normale
tekenles, de leerlingen hebben veel
meer mogelijkheden en we zien ook
echt dat ze meer materialen durven te
proberen. Ook willen we een betere
voorbereiding op het vervolgonderwijs
bieden en kunnen leerlingen die echt
verder willen met kunst hun portfolio
uitbreiden. We gaan nog met hen op
excursie naar een kunstacademie.”
Docente Sanne Aben voegt toe: “We
willen de kunstvakken op het Dendron
College wat meer aandacht geven.
Hopelijk gaat het echt leven op school.
En natuurlijk doen we het ook voor onszelf. Zo blijven wij en onze leerlingen
uitgedaagd.”

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

’s morgens om weer nieuwe klinkers
te leggen. Ook de buurt leeft mee.
Bij het aanplanten kwam iemand van
een andere straat ons cake brengen.
Dan zie je pas de verbondenheid hier
in de wijk.”
Nadat de organisatie bij de bewoners de uitnodigingen voor de eerste
buurtvergadering in de brievenbus
hadden gedaan, was de opkomst groot,
vertelt bestuurslid Helmie van de Riet.
“We mogen vergaderen op zorgboerderij Wienes. Op die vergadering zie

Zo’n dertig leerlingen nemen deel
aan de kunstklas, die bestaat uit alle
niveaus en alle leerjaren. Jenny: “We
hebben heel veel aanmeldingen gekregen, zoveel dat niet iedereen mee kon
doen.” Ook Hilde van Herpen en Evert
Leijssen (beide 16 jaar oud) zijn iedere

maandag in het kunstlokaal te vinden.
Evert: “Om mee te doen hoef je niet
heel goed in kunst te zijn, als je er
maar interesse in hebt. In mijn vrije tijd
teken ik graag, vandaar dat ik me heb
opgegeven. Tot nu toe vind ik de lessen
heel erg leuk.”

Portret van
de Afterpartees
Na een kennismakingsopdracht
zijn de leerlingen meteen aan de slag
gegaan met een groot project dat
is gebaseerd op het tv-programma
Sterren op het doek. In dit programma
maken kunstenaars een portret van een
bekende Nederlander, die vervolgens
het mooiste schilderij mee naar huis
mag nemen. De docentes hebben
een Horster tintje gegeven aan dit
programma, want de leerlingen mogen
een portret gaan maken van de band
Afterpartees. Jolanda: “Ik zag het
programma op tv en ik dacht meteen:
hier kunnen wij iets hippers mee
doen.”
De band is al op bezoek geweest
bij de kunstklas. Hilde: “Toen hebben
ze wat over zichzelf verteld en
mochten we vragen stellen. Aan de
hand daarvan gaat iedereen een
eigen kunstwerk maken van één van
de bandleden of over de hele band.”
De leerlingen mogen al het materiaal
gebruiken dat ze willen en tijdens de
les zijn ze dan ook al druk bezig met

verf, beamers, figuurzagen en gitaren.
Evert maakt een tekening met fineliner
potlood van bandlid Sjors. “Ik heb
voor een techniek gekozen die ik al
goed ken”, legt hij uit. “Zo kan ik echt
gedetailleerd werken.” Hilde heeft een
andere weg ingeslagen, zij verbeeldt
alle bandleden in haar kunstwerk.
“Ik heb van al hun gezichten de ogen
genomen en deze ga ik onder elkaar
afbeelden. Ik weet nog niet of ik ga

tekenen of schilderen”, vertelt ze.
Op donderdag 5 november komt
de band optreden op school en kiezen
de leden de mooiste kunstwerken uit
om mee naar huis te nemen. Tot die
tijd worden de kunstwerken tentoongesteld in de aula van de school. Jolanda
Nabben: “De band zei dat ze de kunstwerken in hun repetitieruimte op gaan
hangen, dus dat zou echt ontzettend
leuk zijn voor onze leerlingen.”

Pedicurebehandeling
inclusief ontspanningsmassage
Overheerlijk royaal 4-gangen
keuze-/verrassingsmenu
voor 2

€ 35,00

€17,50
€ 93,00

€46,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Op zoek naar de bever
in het Schuitwater

Lekkere

amandelstaven

De natuurfilm Holland: Natuur in de Delta draait sinds september dit jaar in de bioscopen. Voor deze film zijn ook
een jaar lang opnames gemaakt in het natuurgebied het Schuitwater in Broekhuizen van bevers. Daarom biedt
Staatsbosbeheer de komende tijd excursies aan over de bevers in het Schuitwater.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Chrysanten ø 50-60 cm € 3,- p/stuk.
Appels zelf plukken € 0,50 p/kg.
Aangelopen pauwhaan.
Wie is hem kwijt? Tel. 06 21 56 61 09.

Bevers filmen
Tijdens de excursie vertellen
boswachter Andy Liebrand en Willem
Berents over het karwei om de bevers

goed op film te krijgen en wat voor
dieren bevers precies zijn. Andy
Liebrand: “Bevers zijn erg ingenieuze
diertjes. Ze bouwen dammen, slootjes
en b
 urchten en zetten zo het terrein
naar hun hand. In het Schuitwater
zitten er op het moment ongeveer
zeven. De sporen die ze achter laten
zijn op verschillende plekken goed te
zien.” Dat het nog niet gemakkelijk
was om de bevers te filmen vertelt
Willem Berents: “Bevers zijn nachtdieren, dus moesten we ’s nachts te werk
gaan. Het duurde een hele tijd voor
ik de goede camera’s had gevonden.
Ook toen dat eindelijk gelukt was,
moest ik iedere avond en ochtend heen
en weer om sets op te bouwen. Ik
gebruikte drie infrarood camera’s met
accu’s die ongeveer 25 kilo wogen. Dat
was een heel karwei, maar als je dan
de beelden krijgt die ik heb kunnen
schieten, is het het helemaal waard.”
Tijdens de volgende excursies op de
zondagen 1 en 21 november gaat men

met boswachter Andy Liebrand mee
door het natuurgebied het Schuitwater
om sporen van de bever te zoeken.
Hier vertelt hij over het filmen van
de film en het wondere leven van de
bevers. Zo laat hij filmpjes zien van
bevers die hij zelf tijdens zijn tochten
gefilmd heeft. Deze staan overigens
ook op de blog van Staatsbosbeheer
Limburg en hun youtubekanaal.
Liebrand licht toe: “Het Schuitwater is
een prachtig natuurgebied met heel
veel soorten natuur op een vrij klein
gebied. Die potentie heeft Willem
gezien en nu figureert het gebied in de
film. Je kan er ongeveer van uitgaan
dat alle nachtopnames over de bever
in de film in het Schuitwater genomen
zijn. Als mensen zich willen aanmelden voor de excursies en meer willen
leren over bevers dan kan dat via
de site www.staatsbosbeheer.nl Wel
moeten ze er aan denken om laarzen
aan te trekken want we gaan door het
moeras.”

Vrijwilligers gezocht die bij
Gasterij Bergerbaan Sevenum willen
ondersteunen bij dagelijkse activiteiten.
Tevens zijn wij vanwege uitbreiding van
bezoekers op zoek naar chauffeurs voor
op de bus. 06 29 18 46 31.

-10 kilo voor kerst!
Start nu met het fitplan bij Slender
You Fit. 10 weken onbeperkt sporten,
gezonde voeding en persoonlijke
begeleiding. Gegarandeerd resultaat!
Bel voor info of een afspraak
06 33 17 83 33.

Kerstshow bij de Twedde Kans.
De kerstshow is begonnen, wees er
snel bij want weg is pech. Kringloop
Twedde Kans Speulhofsbaan 7a
Meterik. Tel. 06 21 23 88 89.

Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE
geldig t/m
zaterdag
24 oktober 2015

Hacheepakket 500 gram vlees,
uien en kruiden
€6,95
VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram hampunt
100 gram grilsalade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Geldig van 19 t/m 24 oktober 2015

Tijdens de eerste excursie die zondag 18 oktober plaatsvond, liep ook de
filmer van Holland: Natuur in de Delta
mee, Willem Berents. Deze cameraman
heeft zich voor de natuurfilmproductie van EMS Films meer dan een jaar
lang intensief bezig gehouden met
de bevers in het Schuitwater. Berents
vertelt: “Eerst wilden we de bevers in
de Biesbos gaan filmen. Daar zitten er
ongeveer 250 dus we dachten dat dat
een makkie zou worden. Dat viel echter
flink tegen; de beestjes lieten zich nergens zien. De regisseur bedacht toen
om de bever maar uit de film te schrappen, maar ik ben in Noord-Limburg
op onderzoek uit gegaan en heb hier
meteen zeven plekken gevonden waar
bevers zaten. Onder andere in het
Schuitwater.”

Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks. B. Minken, arts, Venrayseweg
40, Wanssum 0478 53 17 48.

Stemming Ut Glaze Hoes
definitief stopgezet
De organisatie van Ut Glaze Hoes heeft maandag 19 oktober besloten om de stemming voor het goede doel
waar de organisatie geld voor op gaat halen, stop te zetten. De stemprocedure bleek nog steeds onregelmatigheden te bevatten. De opbrengst van Ut Glaze Hoes wordt nu verdeeld over alle vijf de deelnemende goede doelen.
In eerste instantie zou er tot
zondag 11 oktober kunnen worden
gestemd op vijf organisaties: het
Theatercafé Horst, Stichting Erato,
Stichting Leergeld Horst aan de
Maas, Speeltuin Roeffen Mart en
SamenUitBus. De organisatie die de
meeste stemmen zou krijgen, werd
het goede doel voor Ut Glaze Hoes.
De organisatie zette eerder in oktober de stemming ook al stop, toen
onderzoek uitwees dat de tot dan toe

gebruikte manier van stemmen fraudegevoelig was. Alle stemmen werden
weer terug op ‘0’ gezet.
Maandag 19 oktober vond er
wederom overleg plaats bij de organisatie van Ut Glaze Hoes, toen bleek dat
er toch nog diverse onregelmatigheden
zijn voorgevallen bij de stemming. Deze
zijn vooral te wijten aan de beperktheid
van de capaciteit van de huidige website. Dit probleem kan op korte termijn
niet meer opgelost worden, stelt de

organisatie. Daarom is besloten om
de stemming nu definitief te sluiten.
Op voorstel van enkele deelnemers heeft de organisatie besloten om de opbrengst van Ut Glaze
Hoes 2015 te verdelen over alle vijf
de deelnemende goede doelen.
De organisatie laat weten de gang
van zaken te betreuren en met
experts aan de slag te gaan om de
stemprocedure voor de editie van
2016 te verbeteren.

AUTO
ONDERHOUD

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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Monumentaal Horst aan de Maas
8/14

Apostelwoningen Griendtsveen

De gemeente Horst aan de Maas kent veel oude, soms zelfs monumentale bouwwerken. Gebouwen die met
recht de status rijksmonument hebben gekregen. In deze historische reeks duikt HALLO Horst aan de Maas in de
geschiedenis van een aantal rijksmonumenten. In deze aflevering de apostelwoningen in Griendtsveen.

ging door de Peel en de plek waar
nu Griendtsveen ligt. In 1885 stapten
de zoons in de schoenen van hun
vader en stichtten Griendtsveen. Rond
1900 gingen de zaken zo goed dat
het bedrijf een grote uitbreiding kon
realiseren. De opdracht die architect
L. Kooken uit Eindhoven kreeg, was:
een grote fabriek met alles wat daarbij
hoorde. Dat betekende dat Kooken een
heel dorp van de grond af aan mocht
ontwerpen. Bij deze uitbreiding zijn de
apostelwoningen gebouwd.

Hij mocht een heel
dorp ontwerpen

Langs de kanalen en
rondom het oude dorpsplein van
Griendtsveen staat een aantal
woningen die diep verbonden zijn
met de geschiedenis van het dorp.
Dit zijn de apostelwoningen op

de Apostelweg 2, 4, 6 en Ericaweg 6.
Deze pittoreske huisjes stammen uit
1904, toen de bouw van het nieuwe
gedeelte van het dorp klaar was.
De geschiedenis van Griendtsveen
begint met de gebroeders Jozef en

Eduard van de Griendt. Hun vader Jan
had in 1853 Helenaveen gesticht waar
de woningen voor de turfstekers van
zijn bedrijf worden gebouwd. Ook
trok hij de spoorlijn tussen Eindhoven
en Helmond door naar Venlo. De lijn

Wien van Mullekom (71) is
geboren en getogen in Griendtsveen
en geeft rondleidingen in de Peel over
het verleden van het gebied onder
de bijnaam Gebbel. Hij vertelt over
de apostelwoningen: “Hier woonde
het middenkader van het bedrijf, de
zogenaamde veenbazen en de beter
geschoolde arbeiders. Zij waren de
‘volgelingen’ van de Van de Griendts en
vandaar kregen de huisjes hun naam.
Er stonden er eerst twaalf, maar in de
oorlog is er een aantal gesneuveld
en er is een aantal verbouwd of
platgegooid. Er staan er dus nog vier
die van buiten in originele staat zijn.”
Van Mullekom: “Toen de architect
de opdracht kreeg, was dat een droom
die uitkwam voor hem. Hij mocht een
heel dorp ontwerpen. Hij heeft zijn best
gedaan er iets moois van te maken.
Zo zijn de oude slagerij en de bakker
symmetrisch gebouwd en hebben

de apostelwoningen om beurten
een dak met spitse punten of een
ronding. Jozef van de Griendt vond
dat maar niks, al die moeite om
mooie huizen neer te zetten. Eduard
vond dat echter heel belangrijk,
onder andere voor de public
relations. Jozef en Eduard hadden
ook vaker ruzie en in 1917 zijn hun
wegen gescheiden.”

Big business
in die tijd
Dat de Van de Griendts een neus
voor zaken hadden, bleek al snel.
Hun turfmaatschappij leverde turf
aan heel Engeland. Van Mullekom:
“In 1880 was in Duitsland turfstrooisel uitgevonden. Dit werd gebruikt
om in stallen van paarden te leggen
en hun uitwerpselen op te vangen.
Eerst werd daar stro voor gebruikt
maar turfstrooisel was net zo goed
en vier keer zo goedkoop. In die
tijd was dat big business. Een stad
als Londen had bijvoorbeeld 20.000
paarden op stal staan. Veel van het
turfstrooisel dat daarvoor gebruikt
werd, is in Griendtsveen gewonnen. Dat werd hier gestoken, op
bootjes door de kanalen naar de
fabriek gebracht, daar gemalen en
direct op de wagons geladen. Op
het hoogtepunt van de turffabriek
vertrokken hier per week 60 treinen
met 60 wagons vol met turf.
Griendtsveen was toen echt een centrum van industrie, dat is nu moeilijk
in te denken.”

mooi
haar

HALLO in Zuid-Afrika
077 398 64 66 | www.kapperscompanyhorst.nl

Een groep reizigers uit onder meer Horst aan de Maas maakte onlangs een rondreis door Zuid-Afrika.
Zij bezochten daar diverse bezienswaardigheden. Er was ook even tijd om de HALLO te lezen.
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Jongerengemeenteraad

Dendron-leerlingen zetten zich in tegen
cyberpesten
Jongeren uit de gemeente Horst aan de Maas mogen één keer per jaar in de rol van de gemeenteraad kruipen.
Op dinsdag 20 oktober organiseerde ProDemos, Huis voor de democratie en rechtstaat, in samenwerking met
gemeente Horst aan de Maas een jongerengemeenteraad met het thema cyberpesten.

het beste plan was. Veel verschillende
plannen werden voorgesteld, die zich
veelal richtten op voorlichting op scholen. Workshops, rollenspellen, reclamespotjes, gast- en groepslessen, het
kwam allemaal aan bod. Eén groepje
opperde een cyberpesttelefoon, een
meldpunt zoals de kindertelefoon, maar
dan specifiek voor cyberpesten, en een
ander stelde een voorlichtingsfilmpje
over de gevolgen van het delen van
naaktfoto’s voor.

figuurlijk kunt afschermen van pestgedrag. Hiervoor gaan we flyers, posters,
filmpjes en een Facebookcampagne
gebruiken.”

Kosten hoger dan
beschikbaarheid geld
Vorig jaar had de
jongerengemeenteraad als thema
duurzaamheid en won een groepje dat
een plan had bedacht om lantaarnpalen
met bewegingssensoren te realiseren,
zodat de lichten pas aangaan als er
daadwerkelijk iemand in de buurt is.
Destijds zei de gemeente toe om als
proef enkele van deze lantaarnpalen
te plaatsen aan de Dorperpeelweg in
America. Een woordvoerder van de
gemeente laat weten dat het nog niet
duidelijk is of die proeflantaarnpalen
er daadwerkelijk gaan komen.
“De haalbaarheid van het project is
inmiddels onderzocht en hieruit bleek
dat de kosten aanzienlijk hoger zijn
dat het bedrag dat beschikbaar werd
gesteld. Het college gaat binnenkort
kijken in hoeverre er meer geld
beschikbaar komt of dat er naar
alternatieven gezocht moet worden.”

WhatsApp, Facebook
en Instagram
Het winnende groepje bedacht een
plan om niet de pesters aan te pakken,
maar om de slachtoffers zich beter te
leren wapenen tegen het pesten. Met
het project Leren Blokkeren willen
deze leerlingen slachtoffers helpen om
zich af te sluiten van de pesters met
name in de digitale wereld. “Pesten
op scholen gebeurt het meest via
WhatsApp, Facebook en Instagram.
Juist daar moeten we dus de slachtoffers helpen. Dan gaat het niet om met
welk knopje je mensen kunt blokkeren,
maar meer over hoe jezelf letterlijk en

Zo’n zestig leerlingen uit vmbo 4
van het Dendron College waren de hele
dag op het gemeentehuis bezig met
lokale politiek. De opdracht? Bedenk
een concreet plan om cyberpesten op
scholen tegen te gaan. Aan het einde

van de dag mochten de leerlingen hun
eigen plannen verdedigen tijdens de
jongerengemeenteraad. Voor het plan
dat uiteindelijk met een meerderheid
van stemmen als het beste idee
werd gekozen, stelt de gemeente

1.250 euro beschikbaar.
Zeven groepjes kregen tijdens de
jongerengemeenteraad de kans om
hun ideeën om cyberpesten tegen te
gaan te presenteren en hun medeleerlingen ervan te overtuigen dat dit

Brandschade aan cabine

Vrachtwagen in brand
De brandweer is maandagochtend 19 oktober uitgerukt voor een brand in een vrachtwagen op de Deckers
goedtweg in Sevenum. De chauffeur bleef hierbij ongedeerd.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Politiehond pakt
scooterdief
De politie heeft in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 oktober in
Horst een 21-jarige Venlonaar met een gestolen scooter aangehouden.
der in een weiland. “De vlucht was
van korte duur: een surveillancehond
had hem snel gevonden”, schrijft de
politie op Facebook. De snorscooter
bleek donderdagnacht 15 oktober in
Venlo gestolen te zijn.

Rond 02.00 uur zag de politie de
Venlonaar op een scooter rijden in het
buitengebied van Horst. De scooterrijder wilde niet stoppen voor een controle en ging ervandoor. Na een korte
achtervolging verdween de bestuur-

Autobrand
in Horst
In Horst woedde op donderdagavond 15 oktober een autobrand.
De auto stond rond 22.00 uur in brand op de Australiëweg.
Bij de brandweer kwam
donderdagavond een melding
binnen van een omwonende, die
een kleine buitenbrand vermoedde.
Een woordvoerder van de
brandweer vertelt: ”Aangekomen
bij de plaats bleek het om een
autobrand te gaan. Wij hebben de

Een woordvoerder van de brandweer Horst geeft aan dat de chauffeur
tijdens het rijden de vlammen uit de
motor zag komen. “Hij heeft toen

de vrachtwagen aan de kant gezet
en eerst geprobeerd zelf het vuur te
blussen.” De opgeroepen brandweer
heeft uiteindelijk de vlammen gedoofd.

Volgens de woordvoerder is de motor
spontaan gaan branden. De motor is
geheel uitgebrand, de cabine liep deels
brandschade op.

VO OR ELK FEE ST
AVON DE N
DE
TIJ NS KO UD E

brand geblust, maar de eigenaar
was niet aanwezig en heeft zich
nog niet gemeld. Een auto vliegt
meestal niet uit zichzelf in brand,
dus de kans is groot dat het vuur
aangestoken is.” De politie gaat
onderzoek doen naar de oorzaak en
mogelijke daders.

r dan
verhuurt mékéra
en!
alleen markt T 06 25m05 18 94

G A SPA R A SO LS

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo
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Hartelijk bedankt voor alle
bloemen, kaarten, cadeaus,
mailtjes en handjes.

Het is voor ons onmogelijk u allen persoonlijk te bedanken
voor de enorme belangstelling na het plotseling overlijden
van onze pap en opa

Henk Seweuster

Ons 50-jarig huwelijksfeest werd
mede daardoor een mooie dag.

Uw oprecht medeleven was een grote troost en steun
voor ons in deze dagen.

Thei en Nel
te BaertsHoeijmakers

Kinderen en kleinkinderen

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
mooie woorden, vele lieve kaartjes en de gulle donaties
voor dagbesteding “De Zwingel” die we mochten ontvangen
na het overlijden van ôs mam en oma

Anny Janssen-de Jong
Mart & Maria - Ingrid & Dorus, Christel & Jason
Bert & Roos - Esther & Kevin, Daisy & Bas

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Vakman. Zoekt u een vakman of
vrouw zie www.zzphorstaandemaas.nl.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Uw hoelahoep specialist. Afvallen,
strakkere taille, stress verlagend.
Gestaan op de zomerbraderieën in
Horst. Voor jong en oud. Advies op
maat bij u thuis is mogelijk.
Lizzy Coppens 06 46 38 86 25.
Vandaag gebeld, morgen in huis.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop viooltjes, bosviooltjes,
siervruchten en pompoenen,
tevens pluischrysanten. Hay Cox,
Molengatweg 4 Horst. 077 398 29 22/
06 54 30 69 64.
Nieuw brocante hal Limburg. Nieuwe
winkel met heel veel brocante voor
leuke prijzen. Opening zaterdag
24 okt. Speulhofsbaan 7a Meterik.
Open: di-wo-do 12-17, vrij 12-19 en
zat 10-16 uur. 06 21 23 88 89. Welkom.
Getuigen gezocht. Wie heeft er iets
gezien op 19 oktober tussen 18.45
en 20.00 uur op de parkeerplaats van
Rongensport Bemmelstraat Horst? Mijn
koga fiets, donker van kleur is daar
toen gestolen. Tel. 06 13 44 54 68.

Grafmonumenten

Yoga en Kanker. Ken jij iemand of
ben jij degene die in de mallemolen
van kanker zit of heeft gezeten en
graag weer contact met zichzelf wil
leren maken d.m.v. yoga? Vanaf 3
november. Kijk op www.weyoga.nl/
yoga-en-kanker.
T.k. gevr. landbouwmachines
o.a. ploeg-frees-mesttank-maiszaaimachine-hooimachine-hark-maaiertractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Ontdek in deze cursus welke invloed
chakra’s hebben op jouw leven en
gezondheid! Chakra’s zorgen voor
energieuitwisseling tussen je lichaam
en je geest. In deze cursus ga je
ervaren, hoe je hier zelf invloed op
uit kunt oefenen. Wanneer: 6
zaterdagen van 14.00-17.00 uur op
7 en 28 nov., 19 dec., 9 en 23 jan. en
20 feb. Praktijk voor oefentherapie
Mensendieck en persoonlijke groei
Venrayseweg 31, Horst. Info:
Petra Leenders tel. 06 38 50 20 56
www.sunshine4you.nl en
Pauline van Gassel tel. 06 48 15 13 76
www.paulinevangassel.nl
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Nelly
van Ooijen-Thijssen
wordt vrijdag 23 oktober

85 jaar

Hartelijk gefeliciteerd!
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus. Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Te huur opslagruimte 120 m2,
vorstvrij. Ook in gedeeltes, grote deur.
06 23 14 95 34.
Trap bekleden v.a. € 150,00.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt + leggen
v.a. € 150,00. Tel. 06 16 37 45 14.
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.
Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Woonruimte gezocht (huur)
min. 3 slaapkamers, omgeving
Horst-Noord. Tel. 06 42 84 45 90.

jblijvend
Laat u vri naar uw
n
informere gelijkheden
o
prijs en m

HAN-MARK
ARENDSE

urnmonumenten
en restauratie

U I T VA A R T Z O R G

Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Na 25 jaar samen
zijn nu getrouwd

Arie Sikes en
Eveline Billekens
17 oktober 2015

Te huur opslag/bedrijfsruimte
in Grubbenvorst, 180m2, stof- en
vorstvrij, electr. rolpoort, eigen ingang,
alles verhard. 06 53 76 96 98.
Gun uw kind meer weerbaarheid.
Voor zichzelf opkomen en omgaan met
pestgedrag; daar oefenen we mee!
4 nov start weer een training voor
8 tot 12 jr in Horst. Nog 2 plaatsen!
Meer info: www.zelfverzekerdkind.nl
of mail info@michaele.nl
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
50% korting op alles* tot 15 nov.
We hebben alweer te veel spullen.
*(niet op kerst en brocante). Kringloop
Twedde Kans Speulhofsbaan 7a Meterik
di-wo-do 12-17 vrij 12-19 en
zat 10-16 uur 06 21 23 88 89.
Ruimte gezocht. Gezocht tegen
betaling, ruimte om een klus aan
de camper te kunnen verrichten. Zal
voor een duur zijn van enkele weken.
Inlichtingen bel 06 22 08 92 20.
Yogacentrum L’Espoir. Nieuw! Vanaf
3 november a.s. mindful yoga 077 851
50 08 / yogavooriedereen@live.nl /
yogacentrumlespoir.nl
Cursus Genealogie. Vanaf 5 november
organiseert het Hobbygilde de
cursus Genealogie in het Gasthoes.
Aanmelding via de site
www.hobbygilde.nl
Te koop stamrozen, klimrozen en
struikrozen. Alle kleuren, vele soorten
en eerste kwaliteit van de rozenkweker.
Voor informatie en bestellingen bel:
Mts Seuren 06 46 21 03 13.

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Thomas

15 oktober 2015
Zoon van
Jeroen en Yvonne Brouns
Broertje van Jasper
Leopold Haffmansstraat 84
5961 DX Horst

Geboren 16 oktober 2015

Matz

Zoon van
Cliff Driessen & Sara Coppus
Broertje van
Cas
St. Odastraat 30
5962 AW Melderslo



Wij zijn dolblij met de
geboorte van onze dochter

Julie

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Geboren

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

Geboren op
16 oktober 2015
Dochter en zusje van
Michiel en Linda
van Houtum
Elise
Herstraat 36
5961 GK Horst

Geboren

Giel

19-10-2015
Zoon van
Frank en Illin Engels
Scheperstraat 32
5975 VV Sevenum

Biodanza in Horst. Elke woensdag
in ‘t Gasthoes van 20.00-21.30. Geef je
op voor gratis kennismakingsles www.
biodanzainmotion.nl 06 40 13 08 04.
Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of voor
export, ook bedrijfsauto’s. RDW erkend,
direct geld. Tel. 06 54 97 63 59.
Voederbieten (mangele) te koop.
De voederbieten zijn met de hand
gerooid, dus lang houdbaar.
Zorgboerderij de Lorr in Venray-Heide.
06 30 69 06 97.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Te koop in het Ham weiland ruim
3000 m2 met stal, put, beregeningsin
stallatie etc. Tel. 077 398 78 34.
Private Label Meubelatelier.
Voor het herstofferen of repareren
van uw bank, stoel, boot, caravan etc.
Bel 06 24 17 27 94.
Binnenrommelmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo 1 nov 9-15.30.
Info/inschrijven hh-marktkramen.nl
Valise Atelier & Natuur. Speciaal
op verzoek. Donderdag 29 okt.
Allerzielen stukjes maken voor onze
gedenkplekken. Tijd 13.30-15.30
kosten € 25.00 inclusief ondergronden
en materialen. Info bij Monique
tel. 06 12 69 79 35.
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Geen uitbreiding blauwe zone Horst
Ondanks klachten van ondernemers, wil gemeente Horst aan de Maas
het parkeren in de blauwe zone in het centrum van Horst niet uitbreiden.
De ondernemers aan de Loevestraat, Jacob Merlostraat en Herstraat hadden
hier om gevraagd.
Sinds 1 januari van dit jaar gelden
er nieuwe parkeerregels in Horst.
Doel was een verschuiving van kort
naar lang parkeren te realiseren. De
bestaande blauwe zone werd daarom
beperkt tot de parkeerterreinen
Kerkeveld, Kloosterhof en Torenstraat
en een parkeerstrook bij het
gemeentehuis. Op deze parkeerplekken
mag maximaal twee uur worden
geparkeerd. Ondernemers aan de
Loevestraat, Jacob Merlostraat en
Herstraat, waar de parkeerplekken
eerst in een blauwe zone lagen, klagen
echter dat hun klanten nu niet meer
in de directe omgeving van de winkel
kunnen parkeren. De gemeente wil
de parkeerzone echter niet meer
uitbreiden.

Parkeren langs de Herstraat blijft mogelijk zonder parkeerkaart

Door het parkeren in de blauwe
zone te beperken tot de drie
parkeerterreinen en een strook bij
het gemeentehuis, is het beeld
voor de gebruiker duidelijker, zegt
de gemeente. Daarnaast brengt
het opnieuw inrichten van de zone
extra kosten met zich mee. Niet
alleen doordat er een blauwe streep
getrokken moet worden, maar ook
doordat er twaalf extra verkeersborden
nodig zijn. Verder wil de gemeente
geen precedent scheppen en
voorkomen dat andere ondernemers
aan bijvoorbeeld de Gasthuisstraat en
Hoofdstraat met verzoeken komen.
Daarnaast is er volgens de gemeente
voldoende parkeergelegenheid in de
buurt van de winkels.

Vervolg voorpagina

‘Er komen geen tentenkampen in Horst’
“Wij streven naar minimaal tien
personen per dorp. In totaal willen we
vierhonderd plekken creëren.”

Onroerend goed
De gemeente heeft daarvoor
eigen leegstaand onroerend goed
op het oog, zoals woningen die zij in
bezit heeft. Ook voert zij gesprekken
met derden, zoals wooncorporaties,

maatschappelijke instellingen en
commerciële partijen, die mogelijk
onroerend goed beschikbaar kunnen
stellen. “Ik kan nu nog niet concreet
aangeven om welke panden of
woningen het gaat. Zodra dit duidelijk
is, gaan we sowieso eerst met de
buurtbewoners in gesprek. Overigens is
het niet de bedoeling om bijvoorbeeld
sporthallen te gaan gebruiken.

Ook gaan we geen tentenkampen
bouwen.” Als derde mogelijkheid wordt
gekeken naar de bouw van tijdelijke
woningen. Deze kunnen dan niet alleen
gebruikt worden voor de opvang van
statushouders, maar bijvoorbeeld ook
voor de reguliere verhuurmarkt.
Volgens Van Rooij wordt er bewust
gekozen voor kleinschalige opvang.
“Dit past beter in onze gemeente en

bevordert daarnaast de integratie.
Wij hebben hier al ervaring in met de
opvang van arbeidsmigranten.” Het
College van B&W gaat vooralsnog uit
van tien personen per dorp. “Dat zijn
twee woningen”, aldus Van Rooij.
Mochten er echter accommodaties
beschikbaar zijn waar meer mensen
in opgevangen kunnen worden, dan
worden ook die ingezet. De gemeente

wil geen crisisopvang gaan realiseren
voor vluchtelingen die maximaal 72 uur
een verblijf nodig hebben.

Locaties
“Daar hebben we de locaties niet
voor en dit zien we ook niet als de
oplossing.” Het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA) moet wel nog
akkoord gaan met de plannen.

College: geen regionaal
zwembad
Er wordt geen onderzoek gedaan naar een eventueel regionaal zwembad op het voormalige Floriadeterrein.
Het College van B&W van Horst aan de Maas wil zich alleen richten op een lokale oplossing voor het zwembad.
In de raadsvergadering van
24 november wordt gesproken
over de toekomst van een
zwemvoorziening in de gemeente.
Tot nog toe hield het college nog
vast aan drie mogelijke varianten:
een regionaal zwembad, verbouw
van het huidige zwembad De
Berkel of een nieuw zwembad in
de toekomstige Sportzone in de
Kasteelse Bossen. Een deel van
de gemeenteraad heeft al eerder
laten weten de komst van een
regionaal zwembad niet te zien
zitten. En ook het merendeel van de

Sevenumse kerk
in het licht
De kerk in Sevenum werd zestig jaar geleden gebouwd. Om hierbij
stil staan worden er diverse activiteiten georganiseerd en is de kerk
gedurende het hele jaar speciaal verlicht. De Stichting Buitenverlichting
Kerk Sevenum, die de viering van het jubileum op zich heeft genomen,
zorgt er al dertien jaar voor dat de kerk tijdens de avonduren
aangelicht wordt. Speciaal voor dit jubileum wordt de kerk vanaf
15 oktober nog eens extra in het licht gezet. Bovendien is er een groot
cijfer 60 in de toren gehangen.

gebruikers van De Berkel wil liever
een zwemvoorziening in Horst. Het
college stelt de gemeenteraad nu
voor om de regionale variant voor het
zwembad te laten vervallen. Reden is
dat het onvoldoende aansluit bij de
uitgangspunten die door de raad zijn
aangegeven. Anderzijds vraagt het
college de raad in te stemmen met een
beleidskader waarbinnen een lokale
variant moet worden uitgewerkt. Het
college geeft aan zich verantwoordelijk
te voelen voor het accommoderen van
verenigingen en voor doelgroepen die
specifieke aandacht en begeleiding

nodig hebben. De gemeente wil
recreatief zwemmen zelf niet
financieren, maar eventueel wel
met andere partijen praten over
mogelijkheden. Voorwaarde is dat het
de gemeente niet méér gaat kosten
dan de huidige exploitatielast van
zwembad De Berkel.
De gemeenteraad neemt
in de vergadering van dinsdag
24 november een besluit over het
laten vervallen van de optie voor
het realiseren van een regionaal
zwembad samen met gemeente
Venlo op het Floriadeterrein.

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
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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.

Het is bewezen: groen is gezond
In de raadsvergadering van september heeft het CDA een voorstel
gedaan om meer te doen met groen in onze gemeente.
Alle raadsfracties hebben
ingestemd met de oproep aan het
college om met burgers, bedrijven
en instellingen te komen tot een vernieuwende aanpak die moet leiden
tot meer aanplanting in de openbare
ruimte in onze gemeente, maar
ook in particuliere tuinen. In plaats

van steeds verder bezuinigen op het
onderhoud, moet het college slimme
afspraken gaan maken en aanhaken
op budgetten die hier landelijk voor
beschikbaar zijn.
Bomen, struiken, gazons, bloeiende
perken zijn niet alleen mooi, ze zijn ook
gezond. Wetenschappelijk is bewezen

dat mensen zich prettiger voelen in een
groene omgeving. Zieke mensen genezen er sneller door, en een groene, verzorgde omgeving lokt minder vandalisme uit. Daarnaast is groen goed voor
het milieu. Bomen filteren fijnstof en
geven verkoeling tijdens zomerse hitte.
Ook de overlast van hevige regenbuien die de laatste jaren steeds vaker
voorkomen, is beter op te vangen met
groenstroken dan met tuinen vol met

stenen. Vorige week heeft het c ollege
het convenant van Citaverde en de
Horster imkervereniging ondertekend
om een bijdrage te leveren aan het
terugdringen van bijensterfte. Groen
is ook goed voor de bijenstand. Heeft
u inventieve ideeën voor meer groen
en wilt u zelf een bijdrage leveren?
Laat het ons weten.
Henk Weijs,
CDA Horst aan de Maas

Wisseling van de wacht
Afgelopen dinsdag ben ik, Jim Weijs, als raadslid benoemd in Horst aan
de Maas. Met 19 jaar ben ik het jongste raadslid. Ik heb er veel zin in om
aan de slag te gaan en de belangen van onze inwoners te
vertegenwoordigen.
Mijn voorganger Henk
Kemperman wil ik voor jaren trouwe
dienst bedanken. Henk heeft gezorgd
dat D66 Horst aan de Maas weer op
de kaart werd gezet. Hij was een
volhardend raadslid als het ging

om helder taalgebruik, transparantie
en geen besloten bijeenkomsten.
Henk beet zich vast in moeilijke
dossiers, zeker als het ging om de
waarheid boven tafel te krijgen.
Een voorbeeld voor mij.

U kunt me altijd een berichtje
of mailtje sturen, we zijn er voor u.
Als u met ons wilt praten, dan bent u
iedere eerste zaterdag van de maand
van 11.00 tot 12.00 uur welkom in
de bibliotheek in Horst.

Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

INSPIRATIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS. MET DE KEUKENCOLLECTIE VAN 2016.
T/M 31 OKTOBER

EEN
VAATWASSER
CADEAU!*

SOMEREN

A.S. ZONDAG
GEOPEND

Bij aankoop
van een
keuken.

12.00 - 17.00 UUR

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE
STATIONSSTRAAT 67, T 0493-441111
SOMEREN-EIND
BOERENKAMPLAAN 143, T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

TILBURG
* Bij aankoop van een keuken.
Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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HALLO voordeelpas
Deelnemer uitgelicht

Studio for Hair
Studio for Hair is een jonge en hippe kapsalon. Door een
grote diversiteit aan cursussen en shows bij te wonen is de
kapsalon altijd op de hoogte van de nieuwe mode en trends.  
Bij Studio for Hair ben je op het goede adres om op
een gezellige en ongedwongen manier een goed persoonlijk
advies te krijgen. Een kapsel dat bij jou past.
Je kunt bij bij Studio for Hair ook terecht voor visagie en
schoonheidsbehandelingen in onze schoonheidssalon
Si Beleza. Ook werken wij met knipabonnementen
en kleurservicekaarten. Een afspraak maken kan
via 06 17 99 26 81 of online via www.studio4hair.nl

Vlasvenstraat 4C, Melderslo,
06 17 99 26 81
www.studio4hair.nl

Deelnemers
Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de
volgende deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Blauwebessenland

Museum de Kantfabriek

Boerderijwinkel Lenders

My-LifeSlim

Bootcamp Power

Paramedische Voetzorg Horst

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst

Hof te Berkel 1-9, Horst
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
Meterikseweg 84, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom

Eethuis BRaM

Lambertusplein, Horst

FotoID

Vlasvenstraat 4c, Melderslo

NIEUW Goed Haar en Visagie

www.toffedag.nl

Het Aardbeienland

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

Het LoopCentrum

Venrayseweg 10, Horst

Het Maashotel

Kerkstraat 26, Horst

Hof van Kronenberg

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst
Hofstraat 2, Meerlo

Kreuzelweg 3, Horst

Stationsstraat 137, Hegelsom
Veerweg 11, Broekhuizen

Studio for Hair
Toffedag.nl

Toffe Dagstrand
TVI Computers

Ut Snoephuuske
VARG Outdoor & Travel

sloten

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen

d uitge

Peperstraat 12a, Sevenum

Americaanseweg 8, Horst

agban

Ulsheggerweg 2b, Lottum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

ele ma

Raamweg 8, America

Maasbreeseweg 1, Sevenum

e
Anbis

* vir tu

www.dagjemeerdal.nl, America

Steenstraat 2, Horst
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Kronenbergweg 19, Kronenberg

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas
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Peter Christiaens, Rene van Haeff
en Michel La Crois
Eigenaren Light4Food
NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Maurice Kassenb
ouw

B.V. feliciteer t Lig
ht4Food

www.kassenb

Peter, Michel
en René

ouw.com

Onderscheidend
ondernemerschap
loont!
Gefeliciteerd met de
Jo Janssenprijs 20
15

Light4Food

www.rabobank.n

l/horstvenray

Een aandeel in el

kaar

UW ADVISEUR
IN DE REGIO

Wij feliciteren h
et
team van Light4
Food
met deze mooie
prijs

www.lenssenadv

ies.nl

VISSERS OLIE. KEEP

Súper gefeliciteerd m

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
Ondernemersprijs
t allee
zijn een blijk van wa
Horst aan de Maas
ardering en een sti
en de Jo Janssenp
mulans voor onde
rijs
rnemers.

MOVING!

et deze mooie prijs!

Gefeliciteerd

WWW.VISSERSOL

IE.NL

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

r
Al mee ar
ja
dan 21 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Pink Party

Aandacht voor Pink
Ribbon bij Froxx
Oktober staat in het teken van aandacht voor borstkanker en daarom organiseert Feesterij Froxx op
zondag 25 oktober een Pink Party. Van 10.00 tot 12.00 uur wordt er bij Froxx gesport om geld op te halen voor
Pink Ribbon.
In Nederland krijgt één op de
zeven vrouwen borstkanker. Dat
zijn meer dan 16.000 diagnoses per
jaar. Stichting Pink Ribbon financiert
wetenschappelijk onderzoek
en projecten op het gebied van

behandeling, nazorg en lange termijn
effecten van borstkanker.

Zumbales
Deelnemers gaan twee uur
lang sporten om geld op te halen.

Iedereen mag meedoen aan de
zumbales, tegen een vrijwillige
bijdrage. Ook bezoekers mogen hun
steentje bijdragen.
De afgelopen jaren is er 500 en
800 euro opgehaald.
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Winnaar Jo Janssen-prijs

’Het is een mooie stimulans’
Het Horster bedrijf Light4Food is winnaar van de Jo Janssen-prijs. De drie ondernemers Peter Christiaens, Rene van Haeff en Michel la Crois krijgen de prijs op donderdag 19 november tijdens
de uitreiking van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas.
werden gebruikt om het proces verder te ontwikkelen. Managing
Director Rene van Haeff: “Uiteindelijk benaderde een groente
productiebedrijf ons met de vraag of het ook mogelijk is spinazie
op deze manier te telen. Daaruit is een samenwerking ontstaan.”

Verlichting
In de gesloten teeltsystemen die Light4Food produceert zijn de
meest ideale omstandigheden waaronder een gewas kan groeien
aanwezig. De ledverlichting die wordt gebruikt is een combinatie
van rood en blauw licht. Dit is de juiste combinatie verlichting
voor een plantje om te kunnen groeien. “Daarbij zorgen we ervoor
dat de verlichting zo weinig mogelijk energie verbruikt”, aldus
Christiaens. Light4Food richt zich niet alleen om de productie van
sla, maar onderzoekt ook de mogelijkheden om de verlichting in
een bestaande kas zodanig aan te passen dat ook komkommers
het hele jaar door geteeld kunnen worden. “Dit principe bestaat al
voor tomaten, wij zijn de eerste die dit op komkommers toepassen”, zegt Van Haeff. Ook is het bedrijf de bedenker van de Light
Salad Bar. Dit is een klimaatkast met de afmetingen van een
koelkast. Deze kan bijvoorbeeld in een restaurant worden gebruikt
voor het kweken van kruiden. De Jo Janssen-prijs wordt jaarlijks
uitgereikt aan ondernemers met lef. Wat typeert volgens de drie
heren een ondernemer met lef? “Dat is een ondernemer die het
gewoon doet”, stelt Peter Christiaens. “Maar daarbij wel probeert
risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten”, aldus Michel la Crois.

Ontwikkeling

“Dat wij dit jaar de Ondernemersprijs krijgen is een mooie
stimulans voor ons werk”, stelt Peter Christiaens, een van de initiatiefnemers van Light4Food. De onderneming is inmiddels een jaar
in bedrijf. Het idee voor Light4Food werd echter vijf jaar geleden
al ontwikkeld. “Destijds werkte ik nog bij Christiaens Group, maar

was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik wilde onderzoeken of
het mogelijk was om gewassen het hele jaar door te kunnen telen.
In de champignonteelt worden de paddenstoelen in lagen geteeld.
Ik vroeg me af of we datzelfde principe niet toe konden passen
op bijvoorbeeld sla.” In een container werden de eerste proeven
uitgevoerd. “We hebben daar stellingen ingezet en de gewassen
op papierafval geteeld. Dit werkte, maar het nadeel van papierpulp is dat je niet weet of er afvalstoffen inzitten.” De eerste jaren

Carrier Airconditio
ning
feliciteert
Light 4 Food
met de
Jo Jansen
Prijs 2015

Peter, Michel en
René
van

harte gefelicitee
rd met de
Jo Janssenprijs 2
015!

www.mertens-gro

ep.nl

Diverse activiteiten

Open dagen Hof van
Kronenberg
Hof van Kronenberg in Kronenberg staat in het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 oktober stil bij het
eenjarig bestaan. Op beide dagen worden er diverse activiteiten georganiseerd.
Hof van Kronenberg, het
voormalige Kronenbergerhof,
opende vorig jaar vlak voor de
herfstvakantie haar deuren na bijna
drie jaar leegstand. Het nostalgische
horecapand is gelegen aan de
bossen van Kronenberg, tegenover

de visvijver Kampskoel. Eigenaar
Joost de Jong en zijn team blikken
tevreden terug op een veel bewogen
jaar waarin er veel is gedaan om Hof
van Kronenberg weer op de kaart
te zetten. Tijdens de open dagen op
24 en 25 oktober kunnen kinderen

Christiaens: “Het is belangrijk dat een bedrijf de mogelijkheid
krijgt om zich te ontwikkelen, mensen vergeten dat nog wel eens.
Als er geen vooruitgang is, dan houdt het op.” Rene merkt op:
“Ons succes is mede te danken aan het hele team. Niels Jacobs
komt net van de HAS af en neemt het hele teeltgebeuren voor
zijn rekening. Tevens worden wij geassisteerd door een aantal
gepensioneerden onder anderen Jac Hovens die heeft 40 jaar bij
OCE gewerkt. Hij helpt ons met de belichtingsproblematiek. Jan
Roemermann is onze klimaatadviseur. En niet te vergeten Piet en
Dre Lenders die zorgen voor het softwaregedeelte. Verder werken
we veel samen met scholen als HAS en Fontys.”
De drie geven aan het een eer te vinden de prijs toegekend
te hebben gekregen. “Het is een enorme stimulans”, zegt La
Crois. “We krijgen er veel reacties op, zelfs vanuit het buitenland.”
Van Haeff: “We zijn er zeker trots op.”

zich laten schminken en is er een
springkussen.
Daarnaast kunnen bezoekers
op zondag 25 oktober bij de
herfstbrunch een huifkartocht maken.
In de herfstvakantie zijn nog meer
speciale acties.

Dé toeleveranci
er voor
agro, tuin en gr
oen

Beestengeluk TV
in Horst aan de Maas
Piet Hellemans, dierenarts en presentator van het tv-programma
Beestengeluk, strijkt op zaterdag 24 oktober met zijn speciale Beestentruck neer bij dierenspeciaalzaak Vitelia aan de Bremweg in Horst. Hier
geeft hij antwoord op allerhande dierenvragen en -problemen.
Van 13.00 uur tot 16.00 uur
houdt Piet Hellemans op zaterdag
24 oktober inloopspreekuren voor
baasjes en huisdieren. Het evenement
wordt gefilmd en de organisatie roept
dan ook mensen met gekke huisdie-

ren op om langs te komen. Het tvprogramma Beestengeluk is iedere
zaterdag te zien op SBS6. Op zaterdag
7 november om 16.30 uur wordt het
verslag van het evenement in Horst
aan de Maas uitgezonden.
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Wat
zeg je?
Nadenken over wat je wensen omtrent je
eigen uitvaart zijn doen we allemaal wel eens,
deze wensen daadwerkelijk op papier zetten is
voor sommigen nog een stap te ver. We spreken
er wel eens over met onze dierbaren, maar daar
blijft het vaak bij. “Echt vastgelegd heb ik mijn
uitvaart niet, maar mijn man en kinderen weten
bijvoorbeeld wel welke muziek ik wil”, zegt deze
mevrouw. Veel mensen geven aan dit over te
laten aan de nabestaanden, met het vertrouwen
dat zij het goed regelen. Anderen hebben er juist
bewust voor gekozen om, nu het nog kan, hun
wensen vast te leggen. “Dit vinden wij erg
belangrijk, zeker ten opzichte van onze kinderen
en kleinkinderen. Wij kunnen wel bepaalde
wensen vertellen, maar het is beter voor ons
allemaal om het concreet op papier te zetten,
dit geeft rust en duidelijkheid voor iedereen”,
reageert deze persoon.
Een ding waarover al nagedacht kan worden

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

Heb jij je uitvaart al vastgelegd?
Sommige mensen hebben op papier vastgelegd hoe hun uitvaart eruit moet zien. Anderen denken daar liever niet over na en laten dit over
aan de nabestaanden. In Horst aan de Maas heeft 77 procent van de inwoners zijn of haar uitvaart nog niet vastgelegd. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl

Weet
niet Ja
1% 22%
Nee
77%
‘Het is beter om je
uitvaart concreet op
papier te zetten’

welke spullen krijgt.
is of je liever begraven of gecremeerd wilt
Op 2 november is het Allerzielen, een dag
worden. In Horst aan de Maas kiest 63 procent
waarop van uit de rooms-katholieke traditie
voor dit laatste. Soms ook uit praktisch oogpunt.
overledenen worden herdacht. In Horst aan de
“Ik ben alleenstaande en wie gaat er nog voor
Maas gebeurt dit door
mij zorgen later? Lekker
44 procent van de inwoin een potje met een
‘Wel over nagedacht’
ners. De meerderheid zegt
foto erbij. Zo is altijd
geen speciale dag nodig
herkenbaar wie er in
‘Mijn familie weet wat ik wil’
te hebben om aan de
dat potje zit. Niemand
‘Twijfel nog te veel over wat
overledenen te denken.
hoeft voor mij te
zorgen na mijn dood”,
en hoe’
stelt deze inwoner
TipHorstaandeMaas
nuchter. De minderheid,
is een samenwerkings
15 procent, kiest voor begraven. Vooral begraven verband tussen HALLO Horst aan de Maas
worden op een natuurbegraafplaats is steeds
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
populairder. “Wij zijn beiden natuurliefhebbers en aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
zodoende keren wij het liefste terug in de schoot www.tiphorstaandemaas.nl
van Moeder Aarde”, zegt dit stel. Een testament
heeft 53 procent van de inwoners, zij vinden
Reageren?
het fijn dat goed is vastgelegd wie bijvoorbeeld
www.hallohorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel
aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Geld genoeg
Ondanks alle bezuinigingen lijkt Horst aan de Maas geld genoeg te
hebben. Langs de Witveldweg is de gemeente gestart met een nieuw
project: de aanleg van een fietspad tussen Horst en Grubbenvorst.
De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen, sloten worden
uitgediept en wegbermen bijgewerkt.
Ook is er al een snelheidsbeperking

ingesteld van maximaal 30 kilometer per uur. Helaas zal dit fietspad
slechts tot halverwege de Witveldweg
reiken. Tegelijkertijd wordt alvast een

toegangsweg naar het nog te bouwen
kippenbedrijf van het NGB en de in de
toekomst te realiseren bio-energiecentrale (BEC) gemaakt. Al deze werken
zijn echter zeer prematuur. Pas op
17 december is de eerste zitting bij de
Raad van State over het NGB en de BEC.
De kans is reëel dat de milieuvergun-

Ôs kruuspunt
De nostalgie van de Meterik
E
ENTRE
VRIJ

Zondag 25 oktober a.s.
Accordeontreffen met trio Buddiger
Aanvang 13.00 uur

ning door de Raad van State wordt
vernietigd. Alle hierboven genoemde
werken zijn dan niet nodig geweest en
er is veel gemeenschapsgeld weg
gegooid. Als er tekorten dreigen, en
dat is bij deze werkwijze van bestuurders reëel, dan zorgen zij naast een
slechter wordend woon-en leefklimaat

voor de burger er ook gewoon voor
dat de lasten voor diezelfde burgers
weer omhoog gaan. Er is blijkbaar
niemand in Horst aan de Maas die
daar problemen mee heeft, er is geld
genoeg.
André Vollenberg, Behoud de Parel
Witveldweg Grubbenvorst

BOEMEL
WEEKEND
vr 30 OKTOBER
za 31 OKTOBER
tijl
nieuwe

s

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

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

Americaanseweg 105 5964 PA, Meterik
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Bespreking Poll week 41

De bever moet zijn gang kunnen gaan
De meerderheid van de stemmers, 63 procent, is het niet eens met
de stelling van twee weken geleden. Zij vinden het een goed idee dat
er serieus gekeken wordt naar de problemen die ook bevers kunnen
veroorzaken. Aanleiding voor de stelling is het voornemen van Waterschap
Peel en Maasvallei een zogenoemd beverloket te openen. Inwoners van
Limburg kunnen bij het loket schade of andere problemen melden die
veroorzaakt worden door de bever. Het merendeel van de stemmers vindt

dit dus een goed idee. Leuk zo’n bever, maar ze kunnen ook voor heel wat
vraatschade zorgen.
De overige 37 procent vindt dat we ons niet met de natuur moeten
bemoeien. We kiezen er nu eenmaal zelf voor natuurgebieden zo te
ontwikkelen dat onder meer de beverpopulatie toeneemt. De problemen die dit
zich meebrengt, moeten we dan maar voor lief nemen vinden zij. Daarbij is de
bever niet voor niets een beschermde diersoort.

De blauwe parkeerzone kan worden afgeschaft
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Sinds begin dit jaar gelden er nieuwe parkeerregels in Horst. Een groot deel
van de zogenoemde blauwe zone, waar alleen geparkeerd mag worden met
een parkeerschijf voor maximaal twee uur, werd opgeheven. Alleen op de drie
grote parkeerterrein aan Kloosterhof, Torenstraat en Kerkeveld en een strook bij
het gemeentehuis, geldt nog een blauwe zone. Ondanks klachten van ondernemers aan de Loevestraat, Jacob Merlostraat en Herstraat, volgens hen kunnen
hun k lanten nu niet meer dichtbij de winkel parkeren, wil gemeente Horst aan
de Maas de blauwe zone niet meer uitbreiden. Zou het niet veel beter zijn om
parkeren in een blauwe zone helemaal op te heffen? We hebben intussen zoveel
parkeerplekken in Horst, denk bijvoorbeeld aan de parkeerterreinen aan het

Cuppenpedje en de voormalige Rode Kruis-locatie die er de afgelopen jaren bij
zijn gekomen. Daarbij is het centrum van Horst nu ook weer niet zo groot. Je hoeft
echt geen half uur vanaf een parkeerplek te lopen voordat je bij de winkels bent.
Ook al zou je bijvoorbeeld je auto in de Doolgaardstraat moeten parkeren, dan sta
je nog binnen vijf minuten in het winkelcentrum.
Of is het juist goed dat we een blauwe zone hebben? Zouden we eigenlijk
weer terug moeten naar de oude situatie? Zo blijft op drukke momenten de doorstroom gewaarborgd en hoef je niet eerst vier rondjes te rijden voordat je een
plekje hebt gevonden.
De blauwe parkeerzone kan worden afgeschaft. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 42) > Crowdfunding heeft de toekomst > eens 66% oneens 34%

BOEMEL
WEEKEND
vr 30 OKTOBER
za 31 OKTOBER
tijl
nieuwe

Alles onder één dak: dames- en herenmode, accessoires,
schoenen, nachtmode, ondermode en huishoudtextiel.

HERFSTPRIMEURS

s

Voor de koude dagen weer grote keuze in
en hoeslakens
pyama’s en nachthemden, Flanellen lakens
Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Marieke
ment...
Pisvlek. In grote zwarte
letters staat het op de muur
naast het bushokje
geschreven.
In eerste instantie las ik
‘PSV lek’. Aangezien ik geen
verstand heb van voetbal, weet
ik niet of deze classificatie juist
is. Vaag meen ik me te
herinneren dat er wel eerst PSV
op de bakstenen stond. Iemand
heeft echter de moeite genomen
een ‘i’ tussen de ’p’ en de ’s’ te
proppen en er vervolgens het
woord pisvlek van te fabriceren.
Zou het een bijnaam zijn voor
iemand? “Eh, pisvlek man. Wat
maak je me nou?” Of een soort
code? Een pisvlek is doorgaans
geel. Dat zou dan weer kunnen
verwijzen naar citroen. Citroenen
zijn zuur, dus degene voor wie
dit is bedoeld is ‘zuur’?
Eigenlijk is het gewoon
graffiti. En nog lelijke graffiti
ook. Want een muurschildering,
dat is graffiti namelijk in feite,
kan best mooi zijn. Zeker in
grote steden zie je nog wel eens
dat een plaatselijke kunstenaar
een onaantrekkelijke muur heeft
verfraaid met een mooie
tekening. Zodat het lijkt alsof het
steegje niet ophoudt, maar nog
kilometers doorloopt en
vervolgens verdwijnt in een
groen bos. Kijk daar kan ik dan
wel wat mee. Maar ergens
doelloos ‘pisvlek’ op kalken,
daar zie ik het nut niet van in.
Als er de schrijver nu nog een
beetje zijn best had gedaan om
er iets leuks van te maken. Maar
nee, het zijn saaie letters, met
geen enkele
aantrekkelijkheidsfactor.
Waarschijnlijk had hij alleen een
bus zwarte verf bij zich. Of heeft
hij gewoon niet de moeite
genomen om het wat op te
leuken. “Eh, pisvlek man. Wat
maak je me nou?”

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl
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de Maas
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Horst aan de Maas doet mee
aan de Nacht van de nacht
Mag het licht uit?
Op zaterdag 24 oktober is het de Nacht van de
nacht. Je kunt dan ervaren hoe mooi duisternis
kan zijn. Met de Nacht van de nacht vragen de
Natuur & Milieufederaties aandacht voor het
gebrek aan echte donkere nachten in Nederland. Terwijl die juist zo belangrijk zijn voor het
welzijn van mensen en de natuur.

Het toekomstbeeld van je dorp mee bepalen?

Hoeveel verenigingen zijn er in 2025
nog actief in jouw dorp?
Meer dan honderd inwoners uit Horst aan de Maas hebben op zaterdag 27 juni uitgesproken
dat er iets moet gebeuren met de accommodaties voor sport, spel, onderwijs en ontmoeting.
Inwoners uit Horst waren ook aanwezig. Op donderdag 5 november wordt er over en met dit
dorp in ‘t Gasthoês in Horst verder doorgepraat. Als de toekomst van Horst je aan het hart
gaat, dan moet je daar bij zijn.
Eigen plannen
De uitkomsten van 27 juni zijn samengevat.
Tijdens de komende vervolgbijeenkomst op 5
november wordt dit toegelicht. Ook feiten en
cijfers over het dorp worden gedeeld. Je wordt
uitgedaagd om samen met andere dorpsgenoten actief aan de slag te gaan en na te denken
over mogelijke oplossingen, eventuele samenwerkingen en toekomstplannen. Toekomstbestendige accommodaties en vitale verenigingen is het doel. Ook de jeugd van de dorpen
wordt in november naar hun mening gevraagd.
Terecht, de toekomst is van hen.
Andere vervolgbijeenkomsten
Ook in de andere dorpen van Horst aan de
Maas worden deze vervolgbijeenkomsten georganiseerd. Mocht je op een bepaalde avond
niet kunnen, dan ben je van harte welkom op
een andere datum en plaats. In totaal zijn er vijf
bijeenkomsten gepland, die allemaal om 19.30
uur beginnen. Op maandag 2 november in MFA

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

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Kerkebos in Swolgen. Daar worden Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Meerlo, Swolgen en
Tienray verwacht. Op woensdag 4 november
in zaal Debije in Hegelsom. Die avond zijn
America, Griendtsveen, Hegelsom, Melderslo
en Meterik aan de beurt. Een dag later, op donderdag 5 november in het Gasthoês in Horst,
zijn de inwoners uit Horst van harte welkom.
Op maandag 9 november is de Torrekoel in
Kronenberg de plaats van handeling. Daar zijn
de inwoners van Evertsoord, Kronenberg en
Sevenum voor uitgenodigd. Tenslotte worden
op donderdag 12 november in Gemeenschapshuis ’t Haeren in Grubbenvorst, de inwoners
van Lottum en Grubbenvorst verwacht.
Aanmelden
De vervolgbijeenkomst is dé mogelijkheid om zelf
een actieve rol te vervullen bij de ontwikkelingen
van de accommodaties in je dorp. Aanmelden
kan heel eenvoudig via de knop ‘Aanmelding Samen Accommodaties’ op www.horstaandmaas.nl

Wat doet de gemeente?
In de nacht van 24 op 25 oktober 2015 doven
wij de aanstraalverlichting en grondspots in de
gemeente. Voor de langere termijn werken wij
aan beleid om onze straten slimmer en zuiniger
te gaan verlichten zonder dat de veiligheid en
de sfeer in het geding komt.
Wat kunt u doen?
Door op zaterdag 24 oktober eventuele tuin- of

gevelverlichting niet in te schakelen, helpt u
mee Horst aan de Maas één nacht donkerder
te maken. Misschien wel voor één nacht de
donkerste gemeente van Nederland. U kunt
ook meedoen aan een avondwandeling georganiseerd door de Groengroep Sevenum.
Meer informatie vindt u op de website
www.groengroepsevenum.nl en
www.nachtvandenacht.nl

60 jarig huwelijk Mia en Jeu Philipsen
Zondag 11 oktober was
het feest in Sevenum!
Mia en Jeu PhilipsenVorstermans waren die
dag maar liefst zestig jaar
getrouwd! Burgemeester
Kees van Rooij bracht
het echtpaar een paar
dagen eerder een
bezoekje en nam voor
hen een bos bloemen en
het herinneringsbord van
Horst aan de Maas mee.
Van harte gefeliciteerd!

Burgerzaken gesloten
op donderdag 5 november

We werken constant aan onze dienstverlening.
Zo kunnen we u nog beter en sneller te hulp
staan! Op donderdag 5 november vindt er een
verplichte vervanging van onze automatiseringssystemen plaats. De balies Burgerzaken
zijn die dag daarom gesloten. Het aanvragen
of afhalen van bijvoorbeeld reisdocumenten
(paspoort/ID-kaart) en rijbewijzen is dan niet
mogelijk. Dit geldt ook voor spoedaanvragen.
Onze excuses voor het eventuele ongemak.
Alle overige afdelingen zijn wel geopend.
Vrijdag 6 november staan de medewerkers

Burgerzaken weer voor u klaar!

Elektronische dienstverlening
Wist u dat u tegenwoordig steeds meer diensten ook elektronisch met de gemeente kunt
regelen? Zo kunt u een verhuizing of uittreksel
ook online aanvragen. In veel gevallen heeft
u hier DigiD voor nodig, maar ook zonder
helpen wij u graag via www.horstaandemaas.
nl. De elektronische dienstverlening heeft geen
hinder van de werkzaamheden. Hier kunt u dus
gewoon gebruik van maken!

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 27
oktober 2015 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaar tegen het
besluit met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten in Sevenum.
Hoorzitting om 19.15 uur
Hoorzitting over een bezwaar tegen bestuursdwang met betrekking tot het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van een perceel
nabij Broekhuizerweg in Grubbenvorst.

Hoorzitting om 20.00 uur
Op deze zitting worden 2 bezwaarschriften
behandeld tegen afwijzing handhavingsverzoek
stankoverlast Megelsum in Meerlo.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis
van Horst (ingang via hoofdingang) en zijn
openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

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:
• Markt/Raadhuisstraat in Sevenum
• Toegang centrum Horst (vervanging afsluitpaaltjes)

Vervanging dynamische afsluiting Horst-centrum

Partners samen aan de slag
voor de bijen

Gemeente Roermond, gemeente Horst aan de
Maas en de Limburgse waterschappen hebben
op 15 oktober 2015 hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om de leefwereld voor
de bijen te verbeteren. Dit is één van de eerste
resultaten dat uit het Bijensymposium ’Limburgers Bijeen voor bijen’ naar voren is gekomen.
Op de foto (van links naar rechts): Mevrouw

Elian Vanderheijden-Knops van Waterschap
Roer en Overmaas, Mevrouw dr. Joke Kersten
van Waterschap Peel en Maasvallei, Wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de
Maas, Wethouder Raja Fick-Moussaoui van de
gemeente Roermond.

Van 21 t/m 30 oktober worden de verzinkbare
paaltjes bij de toegang tot het centrum van
Horst vervangen.

baar. Tijdens de werkzaamheden
(op woensdag, donderdag en vrijdag) wordt
een beperkte omleidingsroute ingesteld.

Bereikbaarheid centrum
Het centrum van Horst blijft gewoon bereik-

Voor vragen kunt u terecht bij verkeerskundige
Ton Peeters, telefoon (077) 477 97 77.

Binnenkort

Kijk op www.horstaandemaas.nl voor meer
informatie.

Bekendmakingen

Aqua
Bootcamp
voor mannen
en vrouwen

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
Vossenheuvel 7
Grubbenvorst
Kloosterstraat 57
Burg. Cremersstraat 11
Hegelsom
Stationsstraat 147
Horst
Witveldweg 100
Dijkerheideweg 12

Kreuzelweg 2
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Melderslo
Zwingellaan 52

Meterik
Reindonkerweg 11
Horst aan de Maas
Voornemen opstellen StructuurSevenum
visie Wonen Noord-Limburg
Op den Bergen 6
Molenstraat 1
Kronenberg
De Hackers 11
Americaanseweg 64
Lottum
Losbaan 42

Tienray
Ringovenweg 4

Ben jij een doorzetter en houd je wel van een goede uitdaging?
Dan is dit echt iets voor jou!

Dus… heb jij de Skill’s de Drill’s en de Kill’s?
Kijk dan op: www.zwembaddeberkelhorst.nl

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

BOEMEL
WEEKEND
vr 30 OKTOBER
za 31 OKTOBER
tijl
nieuwe

s

OKTOBERMARKT IN HARTJE ARCEN
25 OKTOBER 2015
12.00 - 18.00 UUR

GRATIS
ENTREE!

150 KRAMEN
LIVE AMUSEMENT VAN JACK CLAESSEN EN
JAZZBAND THE GOOD, THE BAD & THE UGLY
WWW.SFEERMARKTEN.NL
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SV Kronenberg

Eén vereniging, drie sporten
In kleinere dorpen hebben verenigingen steeds meer te kampen met teruglopende ledenaantallen. Dat kun je
oplossen door te fuseren met andere dorpen, of door meerdere verenigingen in één dorp samen te voegen. In
Kronenberg hebben ze dit jaren geleden al gedaan. Twee leden vertellen over de geschiedenis van de vereniging.

Rond de jaren dertig werd er
in Kronenberg al gevoetbald in de
Pouwelse wei in de Hees, tegenover
het toenmalige café Pubben. Van
voetbalkleding en –schoenen was toen
nog geen sprake, en ook een officiële
vereniging ontbrak nog. “In 1932 werd
de voetbalvereniging van Kronenberg
officieel opgericht”, vertelt oudvoorzitter van de afdeling voetbal van
SV Kronenberg Jeu Billekens. “Rond
1928 was er al een soort voetbalclub,
genaamd Oranje, maar die was nooit
officieel bij de voetbalbond aangesloten. Toen de jongens competitievoetbal wilden gaan spelen, werd de
vereniging officieel aangesloten bij de
bond.” Jan Roodbeen is al lang lid van
SV Kronenberg, vroeger als voetballer
en tegenwoordig bij de afdeling beugelen. Toen de vereniging werd opgericht
was hij nog heel jong, maar hij weet
wel dat Jan Kurvers heel belangrijk
is geweest bij de oprichting van de
vereniging. “Hij was medeoprichter van
de club en hij heeft heel veel gedaan
en betekent voor de club.”

Drie of vier elftallen

De jeugd van de voetbalafdeling van SV Kronenberg in actie

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Contactloos betalen
steeds gemakkelijker!
Door: Angeline Vriezelaar, Adviseur Bedrijvendesk
In winkels wordt steeds meer via pin betaald. Dat is ook voor ondernemers snel, gemakkelijk en veilig! Er is immers minder contant geld in
kas. Een nieuwe mogelijkheid is contactloos betalen, snel en eenvoudig
betalen zonder pincode. De nieuwe Rabo WereldPas is standaard uitgerust
met de contactloos betalen functie. Daarmee kunt u bedragen tot
25,00 euro betalen met uw pas, zonder dat u uw pincode gebruikt. Voor
bedragen boven de 25,00 euro is wel altijd een pincode nodig. Voorwaarde
is dat de betaalautomaat geschikt is voor de contactloze transactie. U
herkent geschikte betaalautomaten aan het contactloos betalen logo.
Hoe werkt contactloos betalen?
Contactloos betalen is snel en
gemakkelijk. U houdt de bankpas
tegen de ontvanger op de betaalautomaat aan en uw betaling is
voltooid. Het scherm van de
betaalautomaat geeft deze
bevestiging. Heeft u meerdere
bankpassen met een contactloze
functie in uw portemonnee, dan
kunnen deze elkaar verstoren. Hou
daarom alleen de bankpas tegen de
ontvanger aan. Contactloos betalen
is ook mogelijk in het buitenland en
bij tolwegen en parkeren.
Met uw nieuwe bankpas kunt u pas
contactloos betalen nadat u deze
eerst met pincode heeft gebruikt bij
een geldautomaat of betaalautomaat. Voor contactloos betalen met

pincode gelden de paslimieten zoals u
voor uw pinbetalingen gewend bent.
Het is niet mogelijk om contant geld op
te nemen met contactloos betalen bij
een geldautomaat.
Is contactloos betalen veilig?
U kunt gerust zijn, contactloos betalen
is veilig. Uw betaling wordt op dezelfde
manier verwerkt als uw pinbetalingen.
De kans dat uw gegevens worden
uitgelezen door derden is klein, maar
het is mogelijk. Criminelen zouden uw
bankrekeningnummer kunnen uitlezen.
Het is echter niet mogelijk om met die
gegevens geld van uw rekening af te
halen. Er zijn hoesjes op de markt die
extra bescherming bieden. Bij verlies
of diefstal vergoedt uw bank het
eventuele bedrag dat is afgeschreven.

SV Kronenberg begon met één
voetbalelftal. Jan: “Maar ook vroeger al
waren er tijden dat we drie of zelfs vier
elftallen hadden. Dat is best veel voor
zo’n klein dorp als Kronenberg. Zelf heb
ik jaren gevoetbald. Dat was vroeger
nog gewoon in een weiland, in plaats
van op een professioneel voetbalveld.
Toen moesten we de koeienvlaaien
eerst nog uit de wei scheppen voordat
we konden beginnen. En achteraf
waren er geen douches, we moesten
gewoon kommetjes met water mee
nemen. Helemaal bruin kwamen we
dan weer thuis.”
In 1963 kreeg de vereniging veel
nieuwe leden, want in dat jaar werd

de jeugdafdeling opgericht. Acht jaar
later, in 1971, werd het ledenaantal
van de club nogmaals vergroot toen
de voetbalvereniging fuseerde met de
in oprichting zijnde volleybalclub van
het dorp. “SV Kronenberg werd toen
een algemene sportvereniging, waarin
voetbal het grootste aandeel had”,
vertelt Jeu. “Rond 1980 kwam ook
nog de beugelclub bij SV Kronenberg.
We zijn dus een hele brede club, een
soort omnivereniging met sporters
van jong tot oud. Het gaat er altijd
heel gemoedelijk aan toe bij ons en er
worden veel activiteiten voor alle leden
georganiseerd.”

Andere
familie Verhaag
Echte dieptepunten heeft SV
Kronenberg in haar 83-jarig bestaan
niet gekend, stellen de mannen.
Jan: “We zijn ooit wel eens gedegradeerd natuurlijk, maar niet vaak.”
Hoogtepunten daarentegen heeft
de club genoeg gehad. “We hebben
meerdere kampioenschappen gehad
bij het voetballen”, vertelt Jeu. “En Paul
Verhaegh, speler van het Nederlands
Elftal, is ook heel belangrijk voor onze
club. Hij heeft vanaf de jeugd bij SV
Kronenberg gespeeld en heeft hier een
trouwe fanclub. Altijd als FC Augsburg,
waar hij nu speelt, ergens in de buurt
van de grens moet spelen gaan we
daar met een aantal bussen heen.”
Ook in het verleden was er ook al een
familie Verhaag in Kronenberg die voor
een hoogtepunt van de club zorgde.
In 1978 bestond het eerste elftal van
SV Kronenberg namelijk uit maar liefst
zes broers Verhaag. Jeu: “Zij vormden
samen de helft van het elftal. Het elftal
werd toen voor de grap zelfs wel eens
FC Verhaag genoemd.”

Cursus fruitbomen
snoeien
Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseert in samenwerking
met IKL in november een cursus hoogstamfruitbomen snoeien. Er kunnen
maximaal 25 personen deelnemen en aanmelden kan tot zondag
1 november.
De cursus omvat een theorieavond
op donderdag 5 november, aanvang 19.30 uur, en een praktijk- en
inloopdag op zaterdag 7 november.
Deze begin om 09.00 uur.
Aanmelden kan via
info@landschaphorstaandemaas.nl

Tenzij er sprake is van opzet of grove
nalatigheid. In het geval van verlies
of diefstal adviseer ik u de bankpas
zo spoedig mogelijk te blokkeren.

Veel eigenaren van zowel
oude als jonge fruitbomen ervaren
problemen met het onderhoud van
hun bomen. Snoeien kan echter
worden geleerd. Daarbij is het
belangrijk de basiskennis te hebben
over levensprocessen en groeiregels.

U kunt contactloos betalen uit zetten
op uw bankpas. Later weer aanzetten kan ook. Dit regelt u eenvoudig
zelf via Rabo Internetbankieren
(Professional) of de Mobiel
Bankieren App.

St. Caecilia naar
concertconcours
Muziekvereniging St. Caecilia uit America gaat op zondag 25 oktober
naar het LBM concertconcours in de Oranjerie in Roermond. De zaal is
geopend vanaf 10.00 uur en St. Caecilia treedt op om 14.30 uur.

www.rabobank.nl/horstvenray

Eén keer in de 5 jaar neemt men
deel aan dit evenement waar het
orkest zal laten horen waar ze een
heel jaar lang intensief met z’n allen
naartoe hebben gewerkt. Na het

inspeelwerk Consolation van
arrangeur Jan de Haan, gaat de
fanfare twee concourswerken laten
horen. Deze concourswerken worden
beoordeeld door de jury.
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Nacht van de Nacht
Ter gelegenheid van de Nacht van de Nacht organiseert Groengroep Sevenum een wandeling op zaterdag
24 oktober. Deze nachtwandeling vertrekt om 19.00 uur bij De Stal, Lemmeweg 3a te Sevenum.
Bij een natuurlijke, donkere lucht
is het mogelijk om in Nederland
2.500 sterren te zien. Echter, door de
lichtvervuiling zijn er in steden nog
slechts vijftig sterren zichtbaar. Met de
Nacht van de Nacht op zaterdag
24 oktober willen Natuur en Milieu

en de provinciale milieufederaties
aandacht vragen voor het gebrek aan
echte donkere nachten in Nederland.
Een aantal leden van Vogelwerkgroep
’t Hökske is aanwezig bij de wandeling
om uitleg te geven. Verder is er volgens
de organisatie een vurige verassing,

een muzikaal jasje en wordt er voor
wafels met warme kersen en slagroom
gezorgd.

Verlichting
De reden dat de Groengroep
deze wandeling organiseert, is dat

jaarlijks miljoenen euro’s worden
verspild door inefficiënte verlichting.
Slecht afgeschermde lichtbronnen
veroorzaken veel stoorlicht dat niet
op de wegen of straten valt, maar
omhoog straalt. Dit is niet alleen zeer
kosteninefficient, maar verstoort ook
dieren die van de duisternis (of juist de
maan als lichtbron en oriëntatiepunt)
afhankelijk zijn. Licht lijkt een

onlosmakelijk bijeffect van de
verstedelijking en de 24-uurseconomie.
In een geïndustrialiseerd gebied
als West-Europa is het nagenoeg
onmogelijk om nog plekjes te vinden
waar de hemel echt donker is.
Nederland is één van de meest
verlichte landen ter wereld. Daarom
staan zij op 24 oktober stil bij de
duisternis.

Koninklijke Harmonie van Vogelmarkt Meerlo
Horst dagwinnaar concours

Vogelvereniging Gevleugelde Vrienden Wanssum organiseert op
zondag 25 oktober weer haar maandelijkse vogelmarkt. De markt vindt
plaats in Sport en Feestzalencomplex ’t Brugeind in Meerlo.

Tijdens het eerste weekend van het concertconcours voor blaasmuziek is de Koninklijke Harmonie van Horst
onder leiding van Björn Bus op zondag 18 oktober dagwinnaar geworden.

Op deze vogelmarkt kan iedereen
vogels kopen maar ook zelf verkopen.
Daarnaast zijn er ook verschillende
vogelhandelaren aanwezig en kan
men er terecht voor alle vogelbenodigdheden, zoals vogelvoer of

nestkastjes. Verder is er gelegenheid
om met andere vogelliefhebbers
te praten over de vogelsport in het
algemeen. De markt duurt van 09.30
tot en met 12.00 uur. Bel voor meer
informatie 0478 53 12 21.

Demodag droog
pakken
Duikvereniging OSV Quintus uit Horst organiseert op zondag
1 november een demodag voor droogpakken. Deze demonstratie vindt
plaats in samenwerking met duikwinkel Duikgoed uit Maashees en
Procean droogpakken.

Het verplichte werk werd door
de jury beloond met 92 punten en de
twee werken uit het keuzeprogramma
kregen een waardering van 89 punten.
Samengevoegd 90,5 punten, goed voor

een eerste prijs met lof van de jury.
Omdat dit puntenaantal niet meer werd
overtroffen door de orkesten die later
in het avondprogramma speelden, was
Horst tevens dagwinnaar van het eerste

concoursweekend. Komend weekeinde
komen er nog vier orkesten in actie in
de eerste divisie harmonie en dan wordt
duidelijk op welke plaats Horst eindigt
in de rangorde. (Foto: Hub Vermeeren)

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

Tijdens deze dag is het mogelijk
om geheel vrijblijvend kennis te
maken met de droogpakken en
hier een proefduik mee te maken.
Voorwaarde is wel dat deelnemers
over een geldig duikbrevet
beschikken. Deelnemers die niet
beschikken over de specialisatie

droogpakduiken kunnen onder
begeleiding van instructeurs van
OSV Quintus een duik maken.
Medewerkers van de duikwinkel
en de leverancier zijn aanwezig om
uitleg te geven. De demodag wordt
gehouden bij het dagstrand van de
Kasteelse Bossen in Horst.

Oplevering starterswoningen Hegelsom
De bewoners van de nieuwe starterswoningen aan het Bakhuuske en
de Pastoor Debijestraat in Hegelsom krijgen vrijdag 30 oktober de sleutel.
De acht woningen werden
gebouwd op initiatief van
Dorpsplatform Hegelsom in
samenwerking met gemeente Horst
aan de Maas en bouwbedrijf van
Bussel uit Helmond. Alle 8 woningen
zijn verschillend en geheel naar
eigen wens van de nieuwe bewoner

ingericht. Op 27 maart van dit jaar
ging de eerste spade de grond in van
dit project.
Op vrijdag 30 oktober vanaf
16.30 uur worden tijdens een speciale
ceremonie de woningen opgeleverd.
Geïnteresseerden kunnen daarna een
kijkje komen nemen.

Cassandra Creatief Castenray.
Nu te koop kerststoffen 2015,
traditionele en moderne kleuren.
Ook het adres voor mooie stoffen,
quilt- en naaiartikelen, naai- en
quiltcursussen. Meer informatie:
www.cassandra-creatief.nl
Te koop soeppompoenen (in de vorm
van een fles) lang houdbaar.
Billekens Peelstraat 30 Kronenberg
tel. 077 467 15 63.
Herfstmassage. Oktober en
november herfstmassage,
ontspannend en verwarmend.
www.massagehuishorst.nl

Dansgarde Sevenum on stage
Dansgarde Sevenum trad op zondag 18 oktober op met The Show on Stage. De diverse dansgroepen
lieten die dag in drie voorstellingen zien wat zij allemaal kunnen op dansgebied. De shows werden gegeven
in De Turfhoeve in Sevenum. Jong en oud dansten mee in passende kostuums.

Maandag 19-10 ben ik mijn Samsung
Galaxy S5 gsm (hoesje met vakantie
foto) verloren in Horst van Tvi naar
Venray. Tel. 06 17 90 00 18.

Openhaardhout. Te koop openhaardkachelhout, appel. Droog en op maat
gezaagd. 0,8 m3 in box € 35,00.
Drie boxen voor € 100,- Jenniskens,
Crommentuynstraat 50, Meterik
tel. 077 398 43 08.
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De column Laevemaekers gaat altijd over anderen. Nooit over u. Tenzij u het idee heeft dat
het misschien wél over u zou kunnen gaan, maar dan berust dat louter op toeval. En op uw
vermogen om u te kunnen verplaatsen in anderen. Maar dat is niet aan iedereen gegeven.
Misschien ook wel niet aan u. Daarom gaat het altijd over anderen. Nooit over u. Of toch wel?

Als het dichtbij komt...
raam gekeken maar nooit zag ik
het zo intens! Net zoals gisteren de
kleur van de paddestoel dieprood
bij me binnenkwam. En de geur.
Alsof ik het voor het eerst echt
rook. Alles lijkt wel de eerste keer

Aan de buitenkant van het raam zie
ik de regendruppels over elkaar heen
glijden. Dat is me nog nooit zo opgevallen. De ene druppel glijdt langzaam naar een andere, die stil lijkt te
hangen. Alsof hij wacht. Ze smelten
samen en glijden, twee keer zo snel,
ineens verder naar beneden. Ik kijk er
naar en op een vreemde manier doet
het me goed. Dat verbaast me zelf.
Ineens... Achter de grijze wolk verschijnt een plukje blauw. Een zonnestraal kietelt de druppels en geeft ze
een witgouden glans. Zou er nu buiten
een regenboog zijn, vraag ik me af? Ik
kan gaan kijken, maar ik wacht nog
even. Het spel van de druppels fascineert me. Hoe vaak heb ik door het

als je beseft dat het de laatste keer
kan zijn. God, wat schrok ik toen
het me verteld werd. De tijd stond
in een keer stil. IJskoud gleden de
woorden die volgden langs me heen.
Ik zag dat ze werden uitgesproken,
maar ik begreep ze niet. Toen nog niet.
Thuis gleden m’n tranen over elkaar
heen. Vloeibaar verdriet. Later kwam
het besef en werd veel duidelijk...
De regendruppels brengen dat moment weer in herinnering. En toch zie
ik er de zon nu in. Ik sta op en loop
naar buiten. Ja, er is een regenboog!
Het einde ervan raakt een paar straten verder de grond, lijkt het. Ik glimlach om de neiging om er naar toe te
wandelen. Mijn pot met goud komt
nog wel. Straks... Nu ruik ik de regen.
Een druppel streelt mijn wang.
Frank Laevemaeker

LAEVE MAEKERS

Verloren van Bekkerveld

Onnodige nederlaag
Wittenhorst
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het team van RKsv Wittenhorst stond zondag 18 oktober voor de taak om in Heerlen tegen Bekkerveld niet te
verliezen. De situatie op de ranglijst geeft dit duidelijk aan.
Het de laatste weken kwakkelende
team van Bekkerveld begon net als
Wittenhorst wat aarzelend. Beide teams
waren wat behoedzaam. De thuisclub
had wel meer balbezit, Wittenhorst
vond dit wel goed. Tot vlak voor de
pauze gebeurde er daardoor bijzonder
weinig. De ruststand kon gevoegelijk
op 0-0 bijgeschreven worden.
Vrouwe Fortuna kwam Bekkerveld
plots te hulp. Een makkelijke bal
bleek ineens voor problemen te gaan
zorgen. Doelman Sjors Witt, hij verving
John Tissen wegens een rugblessure, vergaloppeerde zich enorm. De
bal werd gemist, waardoor Stefan
Hagens Wittenhorst pijn deed. Hij

plaatste de bal in het lege doel, 1-0.
Dit werd tevens de ruststand. Na de
pauze kwam Wittenhorst feller voor
de dag en dit deed de thuisclub geen
goed. Het zocht naar een uitkomst.
Naarmate de wedstrijd vorderde kregen
de oranjemannen mogelijkheden om
de gelijkmaker te produceren. Enkele
inzetten kregen net niet de verdiende
beloning. Een bal leek dan toch de
doellijn te passeren, maar de vreugde
kreeg geen vervolg. De goed leidende
scheidsrechter kon dit niet bevestigen
en daardoor geen doelpunt. De ruimte
die Wittenhorst nu moest toestaan
omdat de gelijkmaker zo kon vallen
werd in de 83e minuut voor Bekkerveld

een bevrijding. De bal die richting
het vijandelijke doel werd gespeeld
werd voor Thommie Vluggen met
dankbaarheid aangenomen. Sjors Witt
was hierdoor kansloos, 2-0. Geen 1-1
dus. Wittenhorst bleef toch verbeten
vechten voor een beter resultaat. In
de slotfase kwam dan toch eindelijk
de beloning. Willem Heijnen stond op
de juiste plaats om de rebound binnen
te schieten, 2-1. De tijd was tekort om
alsnog een puntje mee te nemen. Met
deze onnodige nederlaag moeten de
Horstenaren toch vooruit kijken. Na de
bekerronde (Wittenhorst vrijgeloot) is
de volgende wedstrijd op 1 november
thuis tegen De Valk.

Melderslo wint van
FCV-Venlo
Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Het eerste team van RKSV Melderslo stond zondag 18 oktober tegenover het hoog geklasseerde FCV-Venlo.
Het was een zware uitwedstrijd.
De in grote getale aanwezige
supporters uit Melderslo zagen vanaf
het begin een wedstrijd waarin beide
ploegen vol op de aanval speelden.
Binnen vijf minuten had al zo maar 2-0
kunnen staan voor de ploeg uit ‘het
Ven’, maar met veel geluk bleef het, na
twee dotten van kansen 0-0. Melderslo
had twee engelen op de lat en een
fantastisch leidende scheidsrechter
Engelen in het veld.
Het spel golfde op en neer en het
was in de twaalfde minuut Stan van de
Pas die met een prachtig schot bijna
de keeper verraste. Een minuut later
was het weer FCV dat een geweldige
kopkans onbenut liet. Bart Theeuwen,
de uitblinker aan Melderslose zijde,
krulde een paar minuten later de bal

bijna in de bovenhoek. Maar de keeper
ranselde de bal geweldig uit het doel.
In de 29e minuut was het dan eindelijk
raak. Een snelle aanval opgezet door
Bart Verheijen. Hij werd onreglementair gevloerd, de scheidsrechter paste
perfect de voordeelregel toe en Stan
van de Pas gaf een voorzet op maat
aan Bram Keiren, die bal schitterend in
de touwen joeg: 0-1.

Na de rust
Vanaf de aftrap werd weer snel
de bal veroverd en het was binnen
een minuut ‘good old’ Jeroen Kallen
die de bal leep over de doelman
kopte: 0-2. FCV was even helemaal
de weg kwijt en Melderslo vergat
twee minuten voor rust de wedstrijd

in het slot te gooien. In de tweede
helft was FCV niet bij machte om het
Melderslo echt lastig te maken. In
de 70e minuut zette Bart Verheijen
met een geweldige voetbeweging
Peter Spreeuwenberg vrij voor de
keeper. Deze faalde oog in oog met de
doelman niet: 0-3. Het werd nog even
spannend na een spaarzaam foutje in
de achterhoede: 1-3. Maar een minuut
later lag de bal alweer op de stip, na
een overtreding op Bart Verheijen in
het zestienmetergebied. Jeroen Kallen
schoof de bal onhoudbaar in het doel:
1-4. Het slotakkoord was voor invaller
Gijs Coenders, die speelde zichzelf knap
vrij, en schoof de bal enigszins met
fortuin, via een tegenstander in de
linker benedenhoek: 1-5.
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Gelijkspel voor Sporting ST
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De klok staat op 14.30 uur op zondag 18 oktober als de wedstrijd van het eerste team van Sporting ST uit
Swolgen en Tienray plaatsvindt tegen het eerste team van VV Hegelsom.
De zwarthemden kwamen goed
uit de startblokken, want in de tweede
minuut scoorden Sporting al. De keeper
van Hegelsom liet een hoge bal los
waardoor Jorn Beurskens de bal kon
ontfutselen, nadat hij de bal onder
controle had, mikte hij deze op de paal.
Het leder kaatste van de paal recht
in de voeten van de spits Dave van
Rijswick. Hij kon dit gemakkelijk afmaken omdat de keeper zich niet meer
in het doel bevond. Daarna verliep de
wedstrijd nogal rommelig. Beide teams
probeerden ijverig kansen te creëren,
maar dit nobele streven leverde weinig
op. Hierdoor leverde de eerste helft
van beide kanten geen goed voetbal

op en waren beide partijen aan elkaar
gewaagd. In de tweede helft begon het
anders als de eerste helft. Nu kwam
Hegelsom beter uit de startblokken.
Dit leverde verschillende kansen op,
maar na een kwartier spelen kreeg
Sporting weer een beetje vat op de
wedstrijd en werden beide partijen
weer aan elkaar gewaagd. In de 80e
minuut dacht Sporting de wedstrijd op
slot te gooien. Dave kreeg de bal van
een fluwelen voorzet van invaller Stan
Theeuwen waarbij Dave met links het
leder tussen de palen schoot. Lang kon
Sporting hier niet van genieten want
na twee minuten scoorde Hegelsom uit
een vrijetrap. Rik Huijs schoot door de

muur waardoor keeper Bram Willems
geen kans zag om de bal te pareren.
Hegelsom begon weer te geloven dat
er punten te halen waren bij Sporting.
Dit gebeurde ook in de 87e minuut,
een corner werd slecht weg gewerkt
door Sporting. Hegelsom bracht deze
weer in het zestienmetergebied en
Jordi Geurts bracht de stand op 2-2.
Sporting speelde daardoor in
de slotminuten gelijk en verspeelde
punten om aansluiting te vinden bij de
middenmoot. Over twee weken mogen
de mannen van Sporting op bezoek
bij VCH. Wat ook weer een belangrijke pot is voor beide ploegen om de
aansluiting te vinden.
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Limburgs kampioenschap
mountainbike Meterik
Door: Limburg Express Cycling Team
Op het zware en technische parcours in De Schaak pakte Max Rijvers uit Lottum zondag 18 oktober tijdens het LK
mountainbike in Meterik de titel bij de categorie jeugd 1.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Ruiterclub De Karwats

Eerste springwedstrijd
in de Peelbergen
De eerste springwedstrijden in Equestrian Centre de Peelbergen in
Kronenberg vinden plaats op zaterdag 7 en zondag 8 november. Deze
worden georganiseerd door Ruiterclub De Karwats uit Blerick.
In de Peelbergen zijn twee
wedstrijdhallen en een grote losrijhal,
vanuit de foyer is er overzicht over
alle drie de hallen. Het programma
begint op beide dagen 08.00 uur.
Op zaterdag zijn dit alle reguliere
landelijke rubrieken waarbij ZZ als
Winninground wordt verreden.

Max, die uitkomt voor het Limburg
Express Cycling Team, reed in de laatste
ronde weg van zijn concurrenten. Bij de
jeugd 2 werd Meggie Rijvers(LECT)
eveneens uit Lottum keurig vierde.
De titel bij de MTB-amateurs ging naar
Edwin Arts uit Helmond. Beste renner
uit Horst aan de Maas in deze categorie

was Kees van Rengs (LECT) uit Horst. Bij
de masters zegevierde Harrie Peeters
uit Venlo.
Wilco Verwegen (LECT) uit
Melderso eindigde mooi als tiende.
De organisatie Limburg Express Cycling
Team kon tevreden terug kijken op
een meer dan geslaagde editie die

een record aantal deelnemers mocht
ontvangen. De wedstrijd in Meterik was
de tweede wedstrijd om de Jos Feron
cup in de wintercompetitie. Volgende
week staat er een wedstrijd op het
programma in Sittard.
Kijk voor meer informatie op op
www.limburgexpress.nl

Clubkampioenschappen
bij De Paradijsracers
Autocrossclub De Paradijsracers houdt haar jaarlijkse clubkampioenschap op zondag 1 november 2015 aan het
Peeldijkje in Horst. Het kampioenschap begint om 11.00 uur.
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Zondag zijn alle reguliere landelijke
rubrieken met als hoofdnummer een
1.40 rubriek. Deze wedstrijd is een
selectie wedstrijd voor de kring Noord
en Midden voor de regio ampioenschappen. Tevens is dit een selectie
wedstrijd voor jumping Amsterdam
op 28 januari.

Ons bedrijf teelt vollegronds groenten en akkerbouwgewassen op
grotere schaal. Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de teelt van
ijsbergsla voor de versmarkt en de verwerkende industrie. Daarnaast
produceren wij diverse andere soorten bladgewassen, spinazie,
verschillende koolgewassen, suikerbieten en conservengroenten.
Vanaf 2016 gaan ook diverse soorten groenten onder glas geteeld
worden op ons nieuwe glastuinbouwbedrijf in kassengebied Siberië.
Voor dit nieuwe glastuinbouwbedrijf in Maasbree hebben wij op dit
moment twee vacatures

Allround (Glas)
Tuinbouwmedewerker m/v
In ons glastuinbouwbedrijf gaan wij diverse soorten bladgewassen
op zeer innovatieve wijze telen. Je bent nauw betrokken bij de
teelttechnische aspecten op het bedrijf. Van zaaien tot oogsten.
Daarnaast ben je bezig met het in bedrijfstellen en onderhouden
van de technische installaties. Zowel de installaties in de kas als
ook die in de sorteer/verpakkingsruimte. Het mee aansturen van
de oogstmedewerkers is ook een onderdeel van de functie. Bij
afwezigheid van de bedrijfsleider neem jij zijn taken over. Kortom een
zeer gevarieerde uitdagende functie waarbij teeltkennis, technische
kennis van installaties als ook het aansturen van oogstmedewerkers je
prima liggen.
Wij vragen:
• kennis en ervaring in het telen van groenten en/of
verwerken van AGF producten;
• tenminste mbo+ werk- en denkniveau, bij voorkeur door
een vakopleiding op mbo-niveau i.c.m. relevante werkervaring;
• technisch inzicht:
• flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit. Kunnen werken
met verschoven diensten;
• leidinggevende capaciteiten;
• sociaal en communicatief vaardig;
• betrokken en gemotiveerde instelling.

(Financieel) Administratief
Medewerker m/v
De standplaats is vooralsnog America. De functie zal zijn voor 20 uur
in de week. De uren zijn in onderling overleg in te delen.
Bent u geïnteresseerd in deze functie kijk dan voor meer informatie op:
www.groenteproducties.com

Ivo Janssen, kampioen juniorcup ASUZ 2015
De cross is verdeeld in 27 manches,
in licentierijders en balkenklasserijders.
De licentierijders rijden in drie manches
om het clubkampioenschap. De jeugdlicentierijders strijden in een aparte
klasse om het clubkampioenschap en
dit jaar voor het eerst om de ACC De
Paradijsracers jeugdcup.
Voor de H&H Marktkramen klasse,
de Lumar klasse en de Paradijs klasse
strijden de coureurs in een startopstel-

ling van een winnaarsrace. Ook komen
de Melderse balkenklasse aan de start.
Hierin mogen alleen maar inwoners
uit Melderslo meedoen. Ze hebben het
afgelopen jaar al zes manches gereden.
Zij komen met zestien coureurs aan de
start in drie manches om de uiteindelijke winnaar van de Rinus Henraath
wisseltroffee. De andere leden die met
een balkenauto rijden, strijden in drie
manches om het clubkampioenschap.

Ook is er weer een damesklasse.
Verder is er een groep met instapvolwassenen. Dit zijn volwassenen die
nog nooit of zelden gereden hebben.
De auto waarin zij rijden moet van een
lid van de club zijn. Zo kunnen ze kennis maken met de autosport. Alle auto’s
moeten aan het reglement van de ASUZ
2015 voldoen.
Voor meer informatie, kijk op:
www.paradijsracers.nl

Wij bieden:
een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende
organisatie en een professioneel teamverband. Prima salaris en
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren:
Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief en cv binnen 14 dagen naar
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Derde plek voor HCH
Door: hockeyvereniging HCH
Het damesteam van HCH speelde zondag 18 oktober tegen Sjinborn uit Valkenburg. Sjinborn stond derde en om
de aansluiting met de koplopers te houden, moest Horst (de nummer 4 van de ranglijst) de drie punten in eigen
huis houden.
Sjinborn was behoorlijk verzwakt
naar Horst afgereisd en dat werd
ook al snel duidelijk. Horst was van
meet af aan de bovenliggende partij.
Het speelde echter té gretig waardoor
vaak voor een risicovolle oplossing
werd gekozen. Horst leed hierdoor erg
veel balverlies en kwam maar moeilijk
in de wedstrijd. Na een kwartier stond
Inge Vullings op de goede plek om van
dichtbij dan toch de score te openen.
Lang kon Horst niet van de voorsprong
genieten; twee minuten later profiteerde Sjinborn van een dekkingsfout
van Horst en maakte het de 1-1.
Horst bleef de ploeg met het meeste
balbezit en dat leidde tot de nodige

strafcorners. Uit een van deze corners
sloeg Paulien van den Munckhof de
rebound met haar backhand binnen.
Dit leidde niet tot meer rust in het
Horster spel. Nog steeds werden veel
ballen ingeleverd en met een aantal
verdedigers, die mee naar voren waren
gegaan, profiteerde Sjinborn hier nogmaals van. Toch ging Horst dankzij een
doelpunt van Saskia Geurts nog met
een 3-2 voorsprong de rust in.
Na rust speelde Horst wat meer
met de nadruk op langer balbezit.
Dit zorgde ervoor dat Sjinborn
nauwelijks meer gevaarlijk kon
worden, terwijl Horst zich nog steeds
genoeg kansen wist te verschaffen.

De 4-2 die Paulien van den Munckhof,
na een scrimmage, binnen tikte leek
de wedstrijd dan ook definitief te
beslissen. Toch wist Sjinborn, dat enorm
effectief met haar mogelijkheden
omsprong, zich met de 4-3 weer terug
in de wedstrijd te knokken. Absolute
uitblinkster Yannah van den Munckhof,
die de hele wedstrijd nauwelijks af
te stoppen was geweest, moest er
eigenhandig aan te pas komen om
10 minuten voor het einde met de
5-3 alle Valkenburgse hoop de grond
in te boren. Door deze terechte maar
(onnodig) moeizame overwinning,
neemt Horst nu de derde plek van
Sjinborn over.

Demo dag droogpakken!
Kom geheel vrijblijvend ervaren hoe het is om
te duiken in een droogpak
Wanneer:
Waar:
Voor wie?
Kosten?

1 november 2015 vanaf 11.00 uur
Kasteelse Bossen in Horst – strandzijde
IEDEREEN met een duikbrevet!
Gratis!

Aanmelden uiterlijk 24 oktober via roel@osvquintus.nl

Duikgoed:
www.duikgoed.nl

Over Nijsen Granico
Nijsen Granico produceert
al 75 jaar varkensvoeders
van topkwaliteit. Het unieke
Food-for-Feed-concept zorgt
voor uitzonderlijk smakelijke
diervoeders en vormt zo
mede de basis voor een
hoog rendement voor onze
afnemers.
Nijsen Granico is tevens
producent van Broodmelange, een vloeibaar
zeer smakelijk en energierijke
grondstof voor bedrijven
die werken met brijvoer.

Meer info? Kijk op
OSV Quintus:
www.osvquintus.nl

Procean:
www.procean.nl

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar
een kandidaat voor de functie:

Vrachtwagenchauffeur Food
(oplegger/containers) M/V
Wat ga je doen?

Als vrachtwagenchauffeur verzorg je voor ons transporten
met trekker en oplegger in Nederland. Daarnaast ben je
reserve-chauffeur voor container transporten.
De werkzaamheden starten veelal (vroeg) in de ochtend
en eindigen in de loop van de middag.

Wat vragen wij?

Je bent in het bezit van rijbewijs CE en code 95 en hebt
minimaal enkele jaren recente werkervaring in de transport
Belangrijke persoonlijke eigenschappen:
• zelfstandig;
• initiatief durven nemen;
• ﬂexibel;
• communicatief vaardig;
• stressbestendig;
• klantgericht.
Verder ben je woonachtig in de regio Venray en omstreken.

De organisatie is gevestigd
te Veulen (gemeente Venray)
en heeft ruim 100 werknemers in dienst.

Belangstelling?

Heb je interesse in deze functie? Neem dan contact op met
Peter Smets. Hij is telefonisch bereikbaar op 0478-552909
of per e-mail p.smets@nijsen-granico.nl

Stan Breukers
wordt Nederlands
kampioen op de quad
De zestienjarige Stan Breukers uit Lottum is op zondag 18 oktober in
Heeswijk-Dinther Nederlands Kampioen geworden in de klasse 450 cc Quad
Senioren bij de Motorsport Organisatie Nederland.
Stan is lid van MC Lottum en rijdt
sinds drie jaar quad. Hij is begonnen
bij de Quads Junioren op een 250 cc
machine. Halverwege zijn tweede
seizoen heeft hij de overstap naar
een 450 cc gemaakt. Stan had het
hele seizoen een goede strijd met
Marvin Wendorf uit Duitsland. Na de
zomerstop kreeg hij nog concurrentie
van zijn neef Josh Breukers. Hij wist dit
seizoen 17 van de 26 manches op zijn

naam te zetten. Tijdens de wedstrijd
die verreden werd in Lottum op zondag
11 oktober wist hij zijn officieuze titel al
te bemachtigen. Alleen een eventuele
diskwalificatie zou zondag 18 oktober
nog roet in het eten kunnen gooien.
Zondag 18 oktober werd hij dan in
Heeswijk Dinther officieel Nederlands
Kampioen in de klasse 450cc Quad
Senioren. Het volgend jaar gaat hij
strijden in de klasse Quad Nationalen.

Off day voor
Set-Up
Door: volleybalvereniging Set-Up
Voor de dames 1 van volleybalvereniging Set-Up uit Meerlo stond
zaterdag 17 oktober de uitwedstrijd tegen Achilles DS 2 uit Beugen op
het programma. De dames uit Beugen stonden met twee punten
onderaan op de ranglijst.
Over de wedstrijd kunnen we
kort zijn: dit was een wedstrijd om
snel te vergeten, de jonge Meerlose
ploeg speelde de hele wedstrijd
ver onder haar normale niveau. De
eerste set begon nog wel aardig
maar al gauw bleek in de kleine zaal
in Beugen dat de Meerlose meiden
de sprongservice door gebrek aan
ruimte niet konden spelen, dus de
servicedruk was een stuk minder.
Toch stond men in deze set de hele
tijd op voorsprong en Set Up DS 1
won dan ook met 22–25.
De tweede en derde set werden
zonder enige beleving gespeeld,
de service pass kwam niet of slecht
bij de spelverdeelster, de set ups
kwamen niet aan en er werden

niet of nauwelijks directe punten
gescoord. Deze beide sets werden
met 25–22 verloren. In de vierde set
herpakte de meiden uit Meerlo zich
enigszins en zonder goed te spelen
wonnen ze deze set met 19–25.
De vijfde en beslissende set
speelde de Meerlose ploeg ook weer
ver onder het normale niveau en
Achilles DS 2 profiteerde optimaal
van de complete off day van Set Up
DS 1. De Meerlose ploeg stond de
hele set achter en verloor deze set
uiteindelijk met 15–11. Volgende
week is Set Up DS 1 vrij, op zaterdag
31 oktober staat de thuiswedstrijd
tegen Livoc DS 1 op het programma
en dus ook de kans om zich te
revancheren.
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Bixie Dream Team naar Jumping indoor
Maastricht
Tijdens het paardenevenement Jumping Indoor Maastricht gaat het Bixie Dream Team op zondag 1 november
een kür op muziek laten zien in het kinderprogramma. Bixiedressuur is een vorm van dressuur voor kinderen die
nog nooit op het evenement in Maastricht vertoond is. Zowel de coach als een aantal van de teamleden komt
uit Horst aan de Maas.
Het Bixie Dream Team onder begeleiding van coach Solange Hermans
uit Sevenum wordt het eerste bixie-

team dat ooit op het Jumping indoor
Maastricht optreedt. Het Dream Team
zal daarnaast in februari 2016 ook

optreden op Jumping Amsterdam.
Het team bestaat uit de 8-jarige
Katelijne Philipsen uit Meerlo met haar

Chaos in laatste wedstrijd
Kevin van Leuven
Door: Stichting Van Leuven Racing
De twaalfde en laatste ronde voor het British Superstock 600 kampioenschap vond op zaterdag 17 en
zondag 18 oktober plaats op het circuit Brands Hatch in Engeland. Kevin van Leuven uit Swolgen eindigde op de
achttiende plaats in deze race.

pony Job, de 10-jarige Tygo Craenmehr
uit Sevenum met zijn pony Frits, de
9-jarige Madelon Kleimeier uit Bergen
met haar pony Marissa en de 7-jarige
Jurre Goertz uit Weert met zijn pony
Boyke.
Ter voorbereiding heeft het
dreamteam op diverse grote stallen

een les en rondleiding gehad, onder
andere bij Stal Robbert Erhens in
Sevenum, Stal Monique van de Broek
in Sevenum en stal Inge Coenen in
Grubbenvorst. De kür die het Dream
Team gaat laten zien is samengesteld
door dressuurruiter Roger Hambuckers
uit Grevenbricht.

donderdag 29 oktober

Gratis voetchecks
Op 29 oktober kunt u bij PAST schoenen in
Horst terecht voor gratis voetchecks!
Tijdens een voetcheck kijkt een ervaren podotherapeut van
Penders Voetzorg naar de algehele conditie en stand van
uw voeten. Na deze voetcheck krijgt u geheel vrijblijvend
een persoonlijk advies.
Een afspraak maken is niet nodig. U bent van harte welkom
tussen 13.30 en 18.00 uur.

PAST schoenen Horst
Hoofdstraat 14

Kevin was bezig met een sterke
tweede kwalificatie toen een technisch
probleem er de oorzaak van was dat hij
terugzakte van een dertiende naar een
21e plek. In de eerste ronde van de
wedstrijd kwam de safety car er al aan
te pas. Toen het veld na drie rondes
weer de wedstrijd kon hervatten viel
er een rode vlag ten gevolge van een
motor die koelvloeistof verloor. Kevin
kon zijn motor nog net rechtop houden

maar voor vier andere coureurs eindigde de race in een valpartij. Gelukkig
alleen materiële schade. Er volgde een
geheel nieuwe start over slechts zes
rondes. Kevin had dus een erg korte
race waarin hij als 18e werd afgevlagd.
Kevin: “Het is hier essentieel dat je
goed kwalificeert want in de eerste
bocht kun je achter aansluiten en
verlies je teveel tijd. Ik wilde natuurlijk
nog een mooie race laten zien aan mijn

fans en sponsors maar zes rondjes is te
kort om verder naar voren te komen.
Mijn tijden waren echter prima en
de motor is nog heel zodat hij weer
verkocht kan worden. Volgend seizoen
hoop ik aan een andere uitdaging te
kunnen beginnen in een meer volwassen klasse. Op 30 oktober houd ik
mijn finishparty waarbij ik alle fans en
sponsors nog een extra wil bedanken
voor hun vertrouwen.”

America verliest van Arcen
Door: Hay Mulders, voetbalvereniging AVV
De derby tussen koploper DEV Arcen en het eerste team van voetbalvereniging AVV uit America
dat op de tweede plaats staat, werd op zondag 18 oktober geen derby vanwege het kwaliteitsverschil
dat duidelijk naar voren kwam gedurende de gehele wedstrijd. America werd stevig onder vuur
genomen. DEV verstevigde de koppositie in de 5e klasse F met een 4-0 winst. Volgende week op
zondag 25 oktober is er opnieuw een derby op sportpark Erica te zien: America 1 tegen het eerste team
van Meterik. (Foto: Hay Mulders)

www.pendersvoetzorg.nl

www.pastschoenen.nl
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Hovoc blijft
onoverwinnelijk
Door: volleybalclub HOVOC
Zowel de dames als heren van volleybalvereniging Hovoc doen het
uitstekend: de eersten wisten in de derde divisie zaterdag 17 oktober van
Beugen te winnen (1-3) en de mannenhoofdmacht veegde thuis Reuver
van de vloer (4-0). De Horster heren staan daardoor onverwachts
bovenaan in de promotieklasse.
In Beugen ging Hovoc Dames 1
in de eerste set sterk van start.
Met goede servedruk werd meteen
een voorsprong gepakt, maar ondanks
dat Achilles halverwege de set
terugkwam, wisten de Horster dames
deze set te pakken (23-25). Set twee
was gelijk aan de eerste set. Met veel
enthousiasme kwam Hovoc op een
voorsprong, een klein dipje werd
weggewerkt en de tweede set werd
ook gewonnen (25-27). Dankzij een
sterke servereeks van Debbie Zanders
werd het derde bedrijf goed begonnen, maar Achilles DS 1 kwam daarna
al gauw op een enorme voorsprong.
Ondanks het enthousiasme aan de
Horster kant ging de set naar Beugen
(25-12). In set vier liep Hovoc tegen
een achterstand. Er moest punt voor
punt gestreden worden voor wedstrijdwinst, maar Hovoc DS 1 trok uiteindelijk aan het langste eind (23-25) en
haalde daarmee de wedstrijd met vier
punten binnen. De Horster volleybalheren verdedigen tegen Reuver hun

ongeslagen status en na zaterdag zou
het de 26e ongeslagen wedstrijd worden. De eerste set ging gelijk op, maar
door een tandje bij aan de zijde van
Hovoc werd deze met 25-16 binnen
geslagen. Daarna maakte powerplay
zich meester in de Horster heren.
Alles lukte waaronder een zeer lange
service serie van Roger Hoeymakers.
De tegenstander sloeg tegen de muur
van Hovoc en geen één punt werd
gescoord. Twee persoonlijke fouten
aan de kant van Hovoc maakten het
dat Revoc/VCB HS 2 de tweede set
met 25-3 verloor. Een tikkeltje onderschattend begon Horst de derde set.
Het werd een strijd die gelijk leek: de
eindstand was 25-23 voor Hovoc, maar
geen moment voelde zij zich bedreigd.
Ook de laatste set werd ontspannen
gespeeld. Nog steeds powerplay, met
harde en slimme ballen van Hovoc’s
kant werd een langzame voorsprong
opgebouwd. De stand 25-22 maakte
een eind aan de wedstrijd en weer
een 4-0 winst voor Hovoc HS 1.

Garagedeuren - Kunststof kozijnen - Zonweringen
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Budoclub Horst

Judoweekend in de
Mèrthal
Budoclub Horst houdt op zaterdag 24 en zondag 25 oktober voor de zesde keer een judo-evenement in de
Mèrthal in Horst.

Op zaterdag 24 oktober start
om 13.00 uur de interne competitie.
Deze is bedoeld voor de beginnende
wedstrijdjudoka’s. Hieraan nemen
achttien judoverenigingen deel uit
de regio. op deze dag is er een groot

judotoernooi voor alle judoverenigingen
binnen Horst aan de Maas.
Dit evenement start om 17.00 uur.
De organisatie is in handen
van het bestuur van Budoclub
Horst en jeugdtrainer Johan Camps.

Op zondag 25 oktober zijn de
clubkampioenschappen. Hieraan
nemen alle jeugdleden deel. Zij strijden
daarbij om de hoogste plaatsen. De
wedstrijden beginnen om 09.30 uur en
worden afgesloten met een loterij.
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zaterdag 2
16.00 uur
van 10.00 tot

Herfstactie!
Gratis motor
bij een nieuwe
sektionaaldeur

Showroom: Simonshoek 4 Meijel
www.mathpeeters.nl
Math Peeters, daar kun je mee afsluiten!

ruimte voor
Hubo logo
R of XL
ruimte voor
Hubo logo
R of XL

Horsterweg 42 5975 NB Sevenum
077 4671406 - sevenum@hubo.nl
sevenum.hubo.nl
*Aanbiedingen geldig op 24 oktober 2015 tot 12.00 uur
(zolang de voorraad strekt). Kijk voor de voorwaarden op hubo.nl

*Aanbiedingen geldig op 24 oktober 2015 tot 12.00 uur
(zolang de voorraad strekt). Kijk voor de voorwaarden op hubo.nl
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15 VRAGEN

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

Lisa Custers
11 jaar
Horst
Dendron College

Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Het geluid van muziek vind ik een heel
fijn geluid. Ik houd van liedjes die nu
modern zijn, bijvoorbeeld het liedje
Sun Is Shining van Axwell. Het maakt
me heel vrolijk. Als ik huiswerk aan
het maken ben, zet ik vaak muziek op.
Dat maakt het minder saai. Het geluid
dat ik niet fijn vind, is als iemand met
een krijtje op een schoolbord schrijft.
Dat piept heel erg en soms krijg ik er
zelfs kippenvel van.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Eigenlijk zou ik graag een rode Ferrari
willen, maar die is wel veel te duur.
Daarom zou ik liever een witte Mini
Cooper willen, met een streep erover
heen in zo’n finishvlagpatroon. Ik zou
iedereen die wil erin meenemen en er
overal mee naar toe rijden.
Wat is het beste en wat het slechtste

cadeau dat je ooit gegeven hebt?
Ik denk eigenlijk dat er geen slechte
cadeaus bestaan. Iedereen probeert
altijd iets leuks voor de ander te kopen.
Het beste cadeau is denk ik een knuffel
aan iemand geven, omdat je daar diegene heel gelukkig mee kunt maken.
Wat is je favoriete uitgaans
gelegenheid in Horst aan de Maas?
Ik ga nog niet echt uit, maar ik vind
het heel leuk om met mijn vriendinnen naar het zwembad te gaan.
Discozwemmen vind ik vooral grappig,
dan is er muziek en zijn er lichten in
het water. Eigenlijk gaat het dan niet zo
om het zwemmen, maar het gezellig
met vriendinnen zijn. Ik vind bijna alles
in Horst wel leuk om te doen met mijn
vriendinnen.
Wat zou je nog eens overnieuw
willen doen of beleven?
Groep 8 zou ik nog eens opnieuw
willen doen, dat vond ik echt heel
leuk. We hadden een hele leuke klas
en iedereen vond elkaar aardig. De
musical, het gala, het kamp en de juffen waren geweldig. Alles was gewoon
super.

jongeren 23

aan
Lisa Custers

Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik met mijn oppas en een vriendinnetje ging wandelen en we hadden
wat te drinken meegenomen. Ik kreeg
dorst, dus ik pakte iets te drinken.
Toen gebeurde er iets heel grappigs,
waardoor ik hard moest lachen en
daarom viel al het drinken op de grond.
Ik denk dat ik toen ongeveer 3 of 4 jaar
oud was.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Het liedje Ein Joar van Christel en Bart.
Dat was het laatste liedje wat gedraaid
werd op het klassenfeest. Het was
heel mooi omdat iedereen het leuk
had gevonden in groep 8 en iedereen
elkaar ging missen. Het liedje gaat over
dat je over één jaar iedereen weer
terugziet en iedereen heel blij is.
Stad of dorp?
Een dorp denk ik, want ik woon nu ook
zelf in een dorp. Het is er heel gezellig
en alles is dichtbij. Toch is er alles wat
je nodig hebt. Je kent ook iedereen die
er woont. In een stad ligt alles verder
uit elkaar, je moet verder fietsen en

lopen om ergens te komen.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding zou een opruimmachine zijn. Opruimen vind ik helemaal
niet leuk. Als ik mijn kamer moet opruimen, heb ik daar nooit zin in en ga ik
gewoon op mijn telefoon spelletjes
spelen of zo.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik heb niet echt een speciale voorkeur,
maar Brazilië lijkt me wel leuk. Daar
is het gezellig en lekker warm. Je kunt
er ook veel springen en dansen, daar
houd ik wel van.
Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordje vind ik eigenlijk best
raar, het is ‘gezellig’. Mijn moeder heeft
het opgemerkt. Ik zeg het denk ik vaak
omdat ik gewoon heel erg van gezelligheid houd.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb nog niet echt een grote beslissing genomen, maar misschien wel
dat ik dit jaar naar het Dendron College
ben gegaan. Ik heb er niet lang over
na moeten denken. Op het Citaverde
kun je vmbo doen, maar ik heb havo/
vwo-niveau, dus was het zeker dat ik
naar het Dendron zou gaan. Ik vind het
er heel leuk, ik zie bijna elke dag mijn
oude vriendinnen. Eerst dacht ik dat
het er best druk zou zijn, maar dat valt
wel mee.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak vind ik gym. Ik houd
van rennen, bewegen en bezig zijn met
iets. Het minst leuke vak vind ik wiskunde. Onze hele klas vindt dat we veel
te veel huiswerk krijgen en de leraar
kan niet zo goed uitleggen, dus snap ik
er niet veel van.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Ik denk mijn verjaardag, omdat er dan
heel veel mensen zijn en dan is het
vaak erg gezellig. Dan kan ik kletsen
met vriendinnen die langskomen en
lekker verjaardag vieren.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Ik denk dat ik Superman zou willen
zijn. Hij kan eigenlijk alles, bijvoorbeeld
mensen helpen en alles doen wat mensen nodig hebben. Ik zou ook graag
mensen willen helpen.

Ulsheggerweg 18 Lottum

Te koop ✓✓

Leuke woonboerderij
gerenoveerd

✓ 6 slaapkamers
✓ kantoor/werkruimte
✓ bedrijfsruimte/kantoor

DRAAI AAN HET RAD

erbij te kopen

✓ een leuke woning op circa 500 m
✓ én je maakt er je eigen plek van

2

Iets voor u? Bel gerust even!
Vraagprijs

MAAK KANS OP LEUKE PRIJZEN
OF DIRECTIE KASSAKORTING

€ 239.000.- kk

A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

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

Slecht doel
De winter is nog niet eens
begonnen (al voelt het wel
zo), en de discussie rondom
het ‘Glaze Hoes’ is alweer
aangewakkerd. Het goede doel
moet vastgesteld worden en
daar ging al een hoop mis…
Het stemmen gaat via
internet en er mag maximaal
één keer per uniek IP-adres
gestemd worden. Hier kwam al
meteen kritiek op: want
bijvoorbeeld een gezin met
meerderjarige kinderen zou dan
maar een keer kunnen stemmen. Dan zou ik zeggen, ga even
lekker bij de buren op de koffie
(heb je ook nog eens sociaal
contact) en onderschep het
wifi-wachtwoord zodat je op je
favoriete doel kunt stemmen.
En op de opmerking dat niet
iedereen een smartphone,
computer of laptop heeft; nou
ongeveer 90 procent wel.
Mocht je opa of oma ergens op
willen stemmen, laat óf wifi bij
hen thuis installeren (pluspunt:
wifi voor jou!) zodat je weer een
uniek IP-adres hebt bemachtigd
óf koop een telefoontje van
50 euro voor die arme stakker,
help je de technologisering ook
nog een handje. Laatste optie:
gewoon niet zo moeilijk doen.
We willen toch dat er verjonging
plaatsvindt? Dat ook jongeren
naar radio Reindonk gaan
luisteren? (Misschien ooit, ik
betwijfel het.) Laat dan gewoon
de jongeren ook op die goede
doelen stemmen. Win-win
situatie toch? Na een tijdje kreeg
de stichting de ‘sterke’ indruk
(mooi verwoord ook) dat er ‘iets’
mis zou zijn gegaan met het
aantal stemmen. Vanuit diverse
kanten kwamen er reacties dat
er iets mis zou kunnen zijn, dus
werd er een particulier recherchebureau uit Sevenum
ingeschakeld. Spannend hoor.
Glaze Hoes, plaats delict.
Onderzocht: online fraude. Als er
daadwerkelijk fraude door een
goed doel is gepleegd, en mocht
het goede doel van die (zielige)
persoon winnen, dan zamelen
we geen geld in voor een goed
doel maar voor een slecht doel.
Ondenkbaar…
Liefs, Anne
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GEPLUKT Mark Nabben

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.

Als klein kind was Mark al helemaal
gek van de populaire Star Wars-films,
die zich afspelen in de ruimte en gaan
over een epische oorlog tussen goed
en kwaad. Mark: “Het was voor mij
net een modern sprookje. Ik speelde
veel met Star Wars-speelgoed en was
een grote fan.” Nu 30 jaar later is van
dat fan-zijn weinig veranderd. Mark is
nu namelijk eigenaar van een winkel
gespecialiseerd in collector’s items,
zoals de officiële titel is. Mark licht toe:
“Ik handel in verzamelaarsobjecten,
die vooral toegespitst zijn op mensen
van mijn generatie. Mijn voornaamste
handel is Star Wars-speelgoed en
figuren uit de jaren 80. Ik heb ook
verzamelaarsobjecten van andere
series uit de jaren 80, zoals He-man of
G.I. Joe. Mijn grootste focus ligt echter
op Star Wars. Ik ben daarin dan ook de
grootste handelaar van Europa.”

Geen spijt
van winkel

Hij is geboren en opgegroeid in Horst maar woont alweer vijftien jaar in Grubbenvorst met zijn gezin.
Hij is een grote Star Wars-geek en heeft van zijn hobby zijn beroep weten te maken. Deze week wordt
Mark Nabben (39) geplukt.
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Te huur per 1 december 2015

Ruim en luxe appartement
in zeer rustig gelegen wooncomplex

Eigen garage en parkeerplaats op afgesloten binnenterrein.
Wooncomplex is niet vrij toegankelijk en voorzien van lift
en camerasysteem.
Op 10 minuten loopafstand van centrum Horst.
Voor info: 06 20151566

Zijn winkel is in maart 2014
geopend in Horst. Mark: “Voordat ik het
winkelpand opende had ik al zo’n 10
jaar een webshop, dit was echter op vrij
amateuristische basis. Met de opening
van de winkel heb ik besloten er echt
mijn beroep van te maken. Daar heb
ik geen moment spijt van, want
mijn omzet is sinds ik de winkel heb
verdubbeld.” Voordat Mark zelfstandig
ondernemer werd, was hij manager
bij verschillende supermarkten in
de omgeving. Mark: “In 2001 werd
ik bijvoorbeeld bedrijfsleider van de
Albert Heijn in Horst. Met mijn 23 jaar
was ik toen de jongste franchiser van
Albert Heijn ooit. Daarna heb ik nog
verschillende andere supermarkten in
de omgeving gerund, waaronder de
Plus en de Jan Linders. Ik heb een tijdje
op het regiomanagement van de Plus

gewerkt, maar dat was niks voor mij.
Ik vind het veel fijner om met een team
aan te pakken en ik miste het contact
met de klanten.”

Belangrijker dan
Star Wars
Zijn gezin en goed samenwerken
zijn voor Mark nog veel belangrijker
dan Star Wars. Hij woont met zijn
vrouw Ingrid en zijn zoontje Joep
en dochtertje Isa in Grubbenvorst
en zit in verschillende besturen van
organisaties. Mark: “Ik ben voorzitter
van Disco ‘t Trefpunt. Dat is een disco
voor mensen met een beperking die
om de twee weken bij de Shuffle
in Horst plaatsvindt. Daarnaast zit
ik ook in het bestuur van Gewoën
Grubbevors. Daar ben ik onder
andere verantwoordelijk voor de
aspergefeesten. Maar ik ben uiteraard
maar een klein radertje in het hele
klokwerk.” Wat zijn kinderen betreft is
het Mark gelukt om hen ook geboeid te
krijgen met Star Wars, Mark: “Ik moet
voor mijn werk vaak naar allerlei
beurzen waar verzamelaars en fans
samen komen. Mijn zoon Joep is ook
een grote fan van Star Wars en gaat
vaak mee. Dat vind ik wel echt heel tof
om samen te doen. Hij kijkt daar ook
altijd zijn ogen uit.”

Nieuwste film
De toekomst ziet Mark rooskleurig
voor ogen. “Ik merk dat er alleen
maar meer vraag naar mijn handel
komt. Je ziet hoe er steeds nieuwe
generaties Star Wars-fans bijkomen.
Op 16 december komt bijvoorbeeld
de nieuwste film uit. Daar heb ik
persoonlijk erg veel zin in, omdat de
helden van de films uit mijn jeugd er
weer in zitten. Het is me gelukt van
mijn hobby mijn beroep te maken.”

Zonnebloem Horst is op zoek naar een enthousiaste

secretaris
Nadat ik trotse moeder van
Sjef ben geworden, start ik in
november weer met werken in
de kapsalon.
Dit wil ik vieren door jullie
10% korting te geven bij het
maken van een afspraak in november. Bel voor een afspraak
077 - 464 20 42.
Met vriendelijke groet, Loes Coppus

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

m/v

Zoek je een leuke invulling van je vrije tijd in een actieve
bestuursgroep? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Voor informatie, 06-39141523.
Interesse?
Mail je motivatiebrief voor 2 november 2015 naar
José Hoebers, jose.hoebers54@gmail.com

Er kan zoveel meer dan je denkt

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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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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Ook voor zonwering
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Fonds voor Cultuurparticipatie

Hegelsom

A capella zang in
Zaal Debije

Kantvernieuwing in de
Kantfabriek

A capella-formatie Quintella zingt op zaterdag 7 november in Zaal
Debije te Hegelsom haar nieuwe theaterproductie: Cup of tea.

Museum de Kantfabriek te Horst ontvangt 20.025 euro van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de uitvoering
van het project Kantvernieuwing.

De zangers laten het publiek
kennismaken met a capella zang door
middel van bekende songs. De formatie heeft opgetreden op verschillende

festivals. Zij hebben onder andere
hun steentje bijgedragen aan de
nieuwe productie van Rowwen Hèze,
Gebrouwen in Limburg.

Parochiehuis

Concert voor een
vluchteling

Met dit samenwerkingsproject gaat
Museum de Kantfabriek een verbinding leggen tussen het traditionele
ambacht van het kantklossen en de
toepassingsmogelijkheden hiervan in
de wereld van ontwerpers. De partner
in dit project is ontwerpbureau ANNY&.
Het doel is om samen met dit bureau
kennis te ontwikkelen op het gebied
van het toepassen van machinaal kant,
nieuwe patronen uit te werken en

gebruik te gaan maken van innovatieve
garens. Het project bestaat uit vier
onderdelen: opleiding patronneurs, het
opzetten van een garenbank en een
kantcatalogus, het ontwikkelen van een
nieuw product gebaseerd op het oude
ambacht kantklossen. De toekomstige
patronneurs beginnen in november aan
hun opleiding.
Daarnaast worden de kantpatronen
van Museum de Kantfabriek vastgelegd

in een catalogus zodat ontwerpers en
geïnteresseerden hiervan een overzicht
kunnen krijgen. In 2016 zal ontwerpbureau ANNY& de producten presenteren
die het resultaat zijn van het onderzoekstraject. Het kant dat gebruikt gaat
worden is op de machines van Museum
de Kantfabriek vervaardigd. Zij presenteren deze producten op designbeurzen
in binnen- en buitenland. Maandag
5 oktober is het project gestart.

In het Parochiehuis in Sevenum wordt op zondag 25 oktober het
concert Voor een vluchteling gehouden. Het concert begint om 14.30 uur.
Hoezeer verdeelt de vluchteling
ons land. Iedereen heeft wel een
mening. De angst regeert, denkt de
organisatie van het concert. En het
gezonde verstand? Het gezonde
verstand zegt: “Wees welkom, de
deur staat open. Samen lossen
we het wel op. Want ooit als ik in
diezelfde situatie verkeer, hoop ik

dat er voor mij ook iemand is die
dat zegt.” Dat is het thema van
het concert Voor een vluchteling.
Marjolein Vermeeren bespeelt de fluit
tijdens het concert en op de piano is
Marcel Kuepers te horen. Hay Fleuren
speelt gitaar. De opbrengst van dit
concert gaat naar Vluchtelingenwerk
Nederland.

Wij zoeken

ondEr

nEmErS!

Zomersfeer

The summer is back
bij OJC Phoenix
OJC Phoenix organiseert op zaterdag 24 oktober haar jaarlijkse
beachparty. Het feest start om 21.00 uur.
Lekker chillen in het zand,
zomerse temperatuurtjes en een heerlijke zomersfeer. Helaas die tijd zijn we

voorbij, maar niet voor OJC Phoenix.
Dit jaar zorgt dj Jacky voor muziek
tijdens dit zomerse evenement.

Champignons

Paddenstoelendag
in De Locht
Museum De Locht in Melderslo staat op zondag 25 oktober in het
teken van Paddenstoelendag. Tijdens deze activiteit wordt alles verteld
over champignons en andere paddenstoelen.
Designer Erik Klarenbeek is
aanwezig met de eerste champignon
meubel. Er is voor iedereen wat
te doen. De kinderen kunnen een
bakje champignons plukken terwijl

de ouders kunnen proeven van de
hapjes die worden verzorgd door een
bekende kok.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

America

Zondagopenstelling
Peelmuseum
Het Peelmuseum in America is op zondag 25 oktober naast de
normale woensdag-openstellingen ook geopend.
Bezoekers kunnen van 13.30 tot
16.30 uur terecht om de collectie
werktuigen, gebruiksvoorwerpen,
films, foto’s en andere bezienswaardigheden in de beide museumgebouwen en op het buitenterrein te bekij-

ken. Vrijwilligers van het museum zijn
aanwezig om nader uitleg te geven.
Het thema van dit jaar is 70 jaar
bevrijding.
Voor meer informatie, kijk op
www.peelmuseum.nl

een leuke winkel
starten in de
gezellige dorpskern
Grubbenvorst nog
voor de Feestdagen?
Het kan!
jan Linders, de Dio,
Lunchroom Lekker
Gewoën Grubbenvors,
Bakkerij Broekmans,
en Bij Suus gingen je
al voor.

Er is in Grubbenvorst
zeker nog ruimte voor:
• Een delicatessenzaak
• Een opticiën/audiciën
• Een dierenspeciaalzaak /
doe-het-zelf winkel
• En andere bijzondere
dagwinkels
Neem contact op en vraag naar
de voorwaarden.

Marc Janssen - Directeur

Suyderland Venrode
06 - 21 59 70 21

Samen werken aan een bruisend Grubbenvorst.
Wij bieden je graag de ruimte!
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Internationale muziek
bij Cambrinus
Cambrinus in Horst ontvangt op zondag 25 oktober vanaf 16.00 uur de internationale muziekgroep Ti-An-Guis
op haar podium. De muzikanten komen uit Brazilië, Mexico, Portugal en Kroatië.

Agenda

Melderslo

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

zo 25 oktober 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Grubbenvorst

Meterik

za 24 oktober 13.00-17.00 uur
Organisatie: KBO Grubbenvorst
Locatie: gemeenschapshuis
’t Haeren

zo 25 oktober 10.30 uur
Organisatie: Seniorenkoor
Zanglust
Locatie: MFC De Meulewiek

Hegelsom

Sevenum

za 24 oktober 21.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

za 24 oktober
Locatie: café Croes Moeke

Open dag

Beachparty

Horst

Stand up comedy

Het optreden bestaat uit
opzwepende zang en klanken uit
verschillende muziekinstrumenten.

Deze speciale stijl wordt gekenmerkt
door de zangeres Lovorka. Stijlen als
jazz, klassieke en Braziliaanse muziek

komen deze dag voorbij.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Lederhosen en confetti bij
Fassfest in Grubbenvorst
Met het eind van oktober eindigen ook de oktoberfeesten. Tegelijkertijd nadert ook het begin van het nieuwe
carnavalsseizoen. Op zaterdag 7 november vanaf 20.00 uur vindt wederom het traditionele jaarlijkse Grubben
vorster Fassfest plaats, in Cafézaal de Vonkel te Grubbenvorst.
De traditie van het Fassfest bestaat
uit het vieren van de overgang van
oktoberfeestseizoen naar het vastenaovendseizoen. Dit wordt gevierd door
het symbolisch leegtappen van het
laatste houten oktoberfeestvat en het
aanslaan van het eerste vastenaovendvat. Het programma bestaat dan ook

ieder jaar uit een eerste helft Duitse
artiesten en muziek, gevolgd door een
Limburgse wederhelft. Met andere
woorden: Lederhosen en confetti.
Het vierde Grubbenvorster
Fassfest wordt gevierd met
pullen bier en een pommes- en
wurstkraam. Schrobbelèr is aanwezig

met een stand om te proeven en
bezoekers kunnen een alpenfoto
van zichzelf in de LederhosenlandPhotobooth laten maken. De muzikale
begeleiding wordt verzorgd door
Partyband Zugabe, Volle Pulle, de
Toddezek, Feestband Pats!, Toller
Theo en the Partybrothers.

do 22 oktober 20.00 uur
Organisatie: Stichting Film
Theater Horst
Locatie: café Cambrinus

Beukenhaag
uk
of haagbe
ere
60-80 cm grot

maten ook verkrijgbaar

Leibomen

Potchrysanten

stam 200 cm rek 150x150 cm

en opgemaakte schale

totale hoogte 350 cm

€ 39,95

€ 0,69

diameter 40 cm

Mooie zware taxus baccata

80-100 in pot

voor haag en blokvorm

tchrysant€(dia20met,-er 40-50 cm)
GRATIS Poaa
nkoop van
twv € 2,99 bij

Cash-and-carry
voor consument
en bedrijf

korting

Mooie grote hei

€ 0,89

n

€ 1,99

€ 4,99
Viooltjes

9 cm pot

(vele kleuren)

va

€ 0,19

zie voor nog meer lage prijzen:

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

Rocknight

Nachtwandeling
za 24 oktober 19.00 uur
Organisatie: Groengroep
Sevenum
Startlocatie: De Stal, Lemmeweg
3a

Concert
Voor een vluchteling

vr 23 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 25 oktober 14.30 uur
Locatie: Parochiehuis

90’s till now

Cursus vogels herkennen

za 24 oktober 22.00-02.00 uur
Locatie: café D’n Tap

ma 26 oktober 20.00 uur
Organisatie: vogelwerkgroep
’t Hökske Sevenum-Horst
Locatie: De Sevewaeg

Optreden Ti An Guis
zo 25 oktober 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Demonstraties hoeden
maken
zo 25 en di 27 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Kinderworkshop Halloween
wo 28 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

wo 28 oktober t/m 1 november
Locatie: Museum de Kantfabriek

60%

Koffieconcertje

Borduurcafé

Museumkidsweek

groot assortiment
vaste planten en bomen

Paddenstoelendag

Swolgen

Glow in the dark
jeugdvoetbaltoernooi
vr 23 oktober
Organisatie:
voetbalvereniging Sporting ST
Locatie: sportpark Kerkebos

Tienray

6-jarig bestaan met
zanger  Dave
za 24 oktober 20.00 uur
Locatie: eetcafé ’t Pleintje

Meerlo

Vogelmarkt
zo 25 oktober 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
Gevleugelde Vrienden Wanssum
Locatie: Sport- en
Feestzalencomplex ‘t Brugeind

Museum de Kantfabriek

Museumkidsweek
en Halloween
Museum de Kantfabriek staat tijdens de herfstvakantie van zaterdag
24 tot en met zondag 1 november in het teken van bekende en onbekende
schatten. Op woensdag 28 oktober organiseert het museum daarnaast ook
een Halloweenmiddag.
In de herfstvakantie staan
Nederlandse musea vol bekende en
onbekende schatten tijdens de Rabo
Museumkidsweek. In Museum de
Kantfabriek kunnen kinderen meedoen
met een speurtocht door het museum.
Die kinderen die ook nog een foto
of filmpje maken met een mooi verhaal
erbij kunnen een vliegreis winnen in
een vliegend museumstuk: een echte
Dakota DC-3. Voor deelname stelt het

museum het op prijs als kinderen zich
aanmelden.
Daarnaast organiseert de
Kantfabriek op woensdag 28 oktober
ook een middag waarop kinderen
zelf Halloweenversieringen kunnen
knutselen. De workshop is van
14.00 tot 16.00 uur.
Opgave kan tot drie dagen van
te voren via
cursus@museumdekantfabriek.nl
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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 08.00-17.30 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

19.15

Griendtsveen
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

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
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

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
23 t/m 29 oktober 2015
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

Alarmnummer

112

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

Blazers en popmuzikanten slaan zondag 8 november de handen ineen tijdens het door Rowwen Hèze georganiseerde festival Zondag in ’t Zuiden met het project Muzikantine Blaast Op. Zondag in ’t Zuiden vindt plaats van 13.30
tot 20.00 uur in de feesttent in America.

Broekhuizenvorst

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

Venlo

Muzikantine Blaast Op

09.45

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Huisartsenpost

service 27

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Muzikantine Blaast Op is de
eerste in een reeks projecten waarin
de Muzikantine de samenwerking
zoekt met lokale harmonieorkesten
en fanfares. The Blackwater Experi
ence en Nynm, beide Horster acts,
worden tijdens hun optreden versterkt
door blazers uit verschillende harmonieorkesten en fanfares uit Horst

aan de Maas. De Muzikantine, een
popplatform in Horst aan de Maas,
zoekt voor het Blaast Op project de
samenwerking tussen harmonieorkesten, fanfares en Horster popmuzikanten op. Twee werelden
met hun eigen gebruiken en kijk op
muziek.  Waar blaasmuziek vaak veel
structuur en een goede organisatie

kent, is popmuziek vaak ongeorganiseerd en spontaan. Tijdens het
Blaast Op project worden deze twee
werelden met elkaar g
 ecombineerd.
Onder leiding van trombonist
Ruud Brouns laten Horster acts
The Blackwater Experience en Nyn hun
muziek ‘opblazen’ door een blazers
sectie. (Foto: Piet van den Bekerom)

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Kennisgeving
Aanvraag omgevingsvergunning Californië Wijnen Geothermie b.v.
De Minister van Economische Zaken maakt bekend:
Op 6 oktober 2015 heeft Californië Wijnen Geothermie B.V.
te Grubbenvorst een aanvraag ingediend om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag heeft betrekking op de inrichting Californië Wijnen Geothermie B.V., gelegen aan de
Vinkenpeelweg 10 te Grubbenvorst, in de gemeente Horst aan de Maas, op het perceel kadastraal ingedeeld
gemeente Grubbenvorst, sectie M, nummer 304.
De vergunningaanvraag betreft de vergroting van de injectiecapaciteit van het water dat wordt geïnjecteerd in de
putten en het verlagen van de temperatuur van het water dat wordt geïnjecteerd.
Deze veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
omgevingsvergunning is toegestaan (milieuneutraal veranderen).
Voor het behandelen van de aanvraag geldt de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken (artikel 3.7, Wabo),
waarbinnen een besluit wordt genomen. Vervolgens wordt een kennisgeving van het besluit gepubliceerd en
kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen het besluit.
Tot en met 5 november 2015 kunnen belanghebbenden zienswijzen met betrekking tot deze omgevingsvergunningaanvraag schriftelijk of mondeling kenbaar maken.
Ten behoeve van een goede beoordeling heeft de Minister van Economische Zaken besloten om, met inachtneming
van artikel 3.9, lid 2, Wabo, de beslistermijn van 8 weken eenmaal met 6 weken te verlengen.
Voor inlichtingen over de aanvraag kunt u zich wenden tot:
Dhr. K. van den Hoff
Ministerie van Economische Zaken
Directie Energie en Omgeving
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
070 - 379 76 02
omgevingsvergunning@minez.nl
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Venray,
daar zit je
pas echt goed!

Regio wordt opgezadeld
met Venray!
Een ludieke actie vanuit Venray Centraal, de vereniging van
centrumondernemers uit Venray kleurde woensdag 21 oktober de kernen van
Boxmeer, Deurne en Horst roze. “We zadelen de regio letterlijk op met Venray”,
aldus Mark van Osch namens Venray Centraal. Honderden fietszadels werden
voorzien van een knal roze zadel hoesje met daarop het Venray Bloeit logo en
de slogan “Venray, daar zit je goed!“.
“Venray heeft een aantrekkelijk winkelcentrum met een grote variatie aan winkels. Het
centrum heeft bovendien een sterke regiofunctie. Dat is bij veel mensen bekend maar
als centrum moet je actief blijven om het winkelend publiek naar je toe te halen.”
Het is niet de eerste keer dat de Venrayse ondernemers hiervoor de regio ingaan.
In het verleden is een aantal keren het Venray Bloeit logo via een beamer op
panden geprojecteerd of middels street painting op de bestrating van andere
winkelcentra geschilderd. “Dat zijn toch acties die aandacht trekken en tot reacties
leiden.” Nu het herfst is en de kans op slecht weer groter wordt, is gekozen voor een
publieksvriendelijke actie. “Het uitdelen van deze zadelhoesjes in combinatie met
media-aandacht in Deurne, Boxmeer en Horst leek ons een leuke actie waarmee je
ook de consument iets geeft waar ze wat aan hebben. Het laat zien dat iedereen in
Venray welkom is”, aldus Mark Van Osch.

25 Oktober
Koopzondag Venray
Halloween in Venray
12.00 tot 17.00 uur | Gratis parkeren

Gruwelijke griezel tocht
Op 31 Oktober is het weer Halloween. In Venray een niet meer weg te denken
evenement. Vanaf 17:00 uur trekken er duizenden kinderen door het centrum
van spookachtig Venray.
Enkele jaren geleden pakten Venrayse ondernemers dit van origine Amerikaans
feest op om iets voor de Venrayse jeugd te organiseren. Vanaf het eerste moment
was Halloween in Venray een enorm succes. Tijdens een griezelige tocht wordt het
publiek getrakteerd op vele leuke enge acts en op sommige plaatsen een trick or
treat. Verder is er een spookhuis en loopt er een slangenman rond. Deelnemende
ondernemers organiseren ook nog extra activiteiten in en rond hun winkels. “Dit jaar
wordt het feest nog groter. Nog meer ondernemers doen mee om van Halloween één
groot griezelfeest te maken”, aldus Marcel Voermans, eigenaar van Jamin en een van
de organisatoren van dit event. “Het is een heel bijzonder gezicht om al die kinderen
geschminkt en verkleed door het centrum van Venray te zien spoken. Het wordt een
gruwelijk gezellig griezelfeest.”

www.venraybloeit.nl | facebook.com/venraybloeit

