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Laatste fase aanleg
fietspad
Wethouder Paul Driessen gaf maandag 2 november het startschot voor de laatste fase van de aanleg van het fietspad Melderslo-Broekhuizen. Onder meer vertegen
woordigers van de dorpsraden van Broekhuizen en Melderslo waren hierbij aanwezig. Het fietspad is in fases aangelegd. Voor de aanleg van het gehele tracé zijn ruim zestig
percelen gekocht van zowel particulieren als andere overheidsinstanties. De spoorwegovergang op de Broekhuizerweg heeft een aparte beveiliging voor fietsers gekregen.
Op de weg tussen Melderslo en Broekhuizen zijn diverse maatregelen genomen om de snelheid van het verkeer te remmen. De eerste plannen voor het fietspad stammen uit
2006. Onder meer door bezuinigingen en het op sommige plekken moeizaam verwerven van de gronden, duurde het bijna tien jaar voordat het fietspad er uiteindelijk kwam.

Asbestsanering dak gemeentehuis

Raad stemt met tegenzin in
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 3 november ingestemd de meerkosten van 475.000 euro voor het saneren van het dak van het gemeentehuis uit de algemene
reserves te financieren. In eerste instantie zouden deze meerkosten maximaal een ton bedragen, had verantwoordelijk wethouder Ger van Rensch de raad verteld.
Dat een gebruikelijke openluchtsanering van de asbest in het dak
van het gemeentehuis niet mogelijk
was, werd al duidelijk tijdens de
raadsvergadering van 22 september.
Het asbest moet gecompartimenteerd
afgevoerd worden, waardoor het langer duurt en meer kost dan gepland.
Die meerkosten zouden maximaal
een ton bedragen, stelde Van Rensch

in die raadsvergadering. Eind oktober
werd duidelijk dat sommige gedeeltes
van het dak een meer arbeidsintensieve manier van sanering nodig hadden, waardoor de kosten toch nog ruim
vier keer zo hoog uitvielen.
Onbegrijpelijk, schandalig en
onverteerbaar noemt D66-partijlid Jos
Gubbels de plotselinge verhoging van
meerkosten. “Kort geleden zouden de

kosten nog maximaal een ton zijn en
nu is het ineens bijna een half miljoen.
Maar we staan met de rug tegen
de muur omdat het een veiligheidskwestie is. Tegenstemmen kunnen
we dus niet.” Ook de SP en PvdA zijn
teleurgesteld over de gang van zaken.
Richard van der Weegen van PvdA zegt
geschrokken te zijn. “Waarom zijn we
hier niet eerder over geïnformeerd

door de wethouder?”, vraagt hij zich
af. “De begroting staat al onder druk
en dan is het onvoorstelbaar dat er
zo’n voorstel komt. Ook wij kunnen
niet tegenstemmen, omdat het dak uit
veiligheidsoverwegingen nu eenmaal
zo gesaneerd moet worden, maar het
verloop van dit proces voelt voor ons
niet goed.”
Een overmachtssituatie, noemt Van
Rensch de extra kosten. “Een week na
die raadsvergadering bleek dat een
gedeelte van het dak op een andere,
duurdere, manier gesaneerd moest
worden. Daar wordt niemand blij van,

ik ook niet, maar er zit niets anders
op.” Ook het CDA stelt dat, hoewel de
meerkosten vervelend zijn, het proces
wel goed is verlopen. “We waren
op de hoogte van het feit dat dit
kon gebeuren. Eerder hebben we al
gezegd: ‘wat moet dat moet’ en dat
geldt ook voor deze uitgave”, aldus
fractievoorzitter Marcel Beelen.
De asbestsanering is naar
verwachting rond de jaarwisseling
klaar. De totale renovatie van het dak,
inclusief installatie van zonnepanelen,
duurt tot en met het eerste kwartaal
van 2016.
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Bijensymposium

Schijf van vijf voor de bij
Het gaat slecht met de leefwereld van bijen in Limburg. Daarom organiseerde Imkervereniging Horst e.o. onlangs samen met Citaverde Bedrijfs
opleidingen uit Horst een Bijensymposium. Deze middag tekenden onder andere gemeenten Roermond en Horst aan de Maas, provincie Limburg en de
twee waterschappen een intentieverklaring om zich in te zetten om de leefwereld van bijen te verbeteren.
Toen de imkervereniging afgelopen
jaar 100 jaar bestond, besloot deze
onder andere om samen met Citaverde
Bedrijfsopleidingen een symposium
over bijen te organiseren. “We hebben

Bijlagen

Nog maar
350 soorten

U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Want als er niets gebeurt, dan
zullen de bijensoorten steeds verder
afnemen in aantal, legt Schrage uit.
“Zo’n 20 jaar terug waren er hier ruim
500 soorten en tegenwoordig zijn dat
er nog maar 350. Dat gezonde bijen
belangrijk zijn voor iedereen, weten
veel mensen niet. Imkerverenigingen
worden altijd gezien als een soort
hobbyclub, maar mensen beseffen
vaak niet dat bijen een ongelofelijke
economische meerwaarde hebben
voor Nederland. Zo’n 30 tot 40 procent
van de wereldvoedselvoorziening is
afhankelijk van bijenbestuiving, wordt
wel eens gezegd. In Europa staat de bij
daarom ook op nummer drie, na de koe
en het varken, als het gaat om dieren
die geld opbrengen voor een land.”

Kwalitaria ’t Hukske
alleen in America, Hegelsom,
Horst, Melderslo en Meterik

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
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

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

Citaverde een belangrijke reden om
het symposium mee te organiseren.
Om dit probleem op te lossen, moet je
eerst zorgen dat mensen doorkrijgen
hoe erg het gesteld is met de bij. Alles
begint met kennis.” Samen met het
bedrijfsleven en het onderwijs gaat het
Citaverde College zich de komende tijd
richten op antwoorden krijgen op praktische vragen en concrete problemen
over bijensterfte. Van Hoof: “Samen
gaan we kijken wat we in de toekomst
kunnen doen om de bijen te helpen.”

onder meer verschillende gemeentes
en waterschappen, provincie Limburg,
de LLTB en Staatsbosbeheer uitgenodigd om een convenant te tekenen
waarin staat dat we serieus aan de
slag gaan om de leefwereld van bijen
te verbeteren, bijvoorbeeld door meer
variatie in begroeiing aan te brengen
en ziektes en plagen te bestrijden”,
vertelt voorzitter van Imkervereniging
Horst e.o. Jan Schrage. Gemeentes
Horst aan de Maas en Roermond en de
waterschappen Peel en Maasvallei en
Roer en Overmaas hebben de imkervereniging als cadeau voor hun jubileum

beloofd om meteen met z’n vieren aan
de slag te gaan. “Een mooier cadeau
konden we ons natuurlijk niet wensen.”

Te weinig variatie
in begroeiing
“Limburg heeft de meeste bijensterfte van Nederland”, legt Schrage
uit. “Eén van de belangrijkste oorzaken
daarvan is dat er te weinig variatie in
begroeiing voorkomt hier in de buurt.
Kijk maar eens om je heen: overal is
maïs of graan. Af en toe zie je wat
bloemen bij een akkerrand, maar dan

houdt het wel op. Bijen hebben die
variatie hard nodig. Je kunt het vergelijken met onze schijf van vijf: bijen
zouden ideaal gezien tien tot veertien verschillende soorten stuifmeel
moeten hebben om gezond te blijven.
Onderzoek wijst echter uit dat de bijen
hier in Limburg geluk hebben als ze vijf
verschillende soorten kunnen vinden.”
“Daarnaast weten veel mensen
niet hoe slecht het gesteld is met de
leefwereld van bijen”, vertelt Ton van
Hoof van Citaverde. “Bewustmaking
en mensen kennis meegeven over
de bijenproblematiek was voor het

De tijd is nu rijp om
iets te doen
Nu alle partijen het convenant
voor de bij ondertekend hebben, zien
Schrage en Van Hoof de toekomst van
de bij weer wat positiever tegemoet.
Schrage: “De tijd is nu rijp om er iets
aan te doen en gelukkig staan op dit
moment ook alle neuzen dezelfde kant
op. Als het tegengaan van bijensterfte
structureel wordt opgenomen in de
beleidsvoering, dan hebben wij er
alle vertrouwen in dat het goed gaat
komen met de bij in Limburg.”

Brief van aanwonenden

Witveldweg vreest verkeers
veiligheid
Aanwonenden van de Witveldweg in Grubbenvorst vrezen voor de verkeersveiligheid op deze straat. In een door bijna alle bewoners ondertekende
brief uiten zij hun zorgen aan het College van B&W van Horst aan de Maas.
De Witveldweg door de aanwonenden en ondernemers als onveilig
beschouwd. “Er zijn bedrijfsuitritten,
veel onduidelijke gelijkwaardige kruisingen, er wordt door automobilisten om
fietsers en wegwerkers geslalomd en
op deze vrij smalle weg worden zelfs
inhaalmanoeuvres uitgevoerd”, stellen
zij in de gezamenlijke brief. Momenteel
wordt er een fietspad tot halverwege de
Witveldweg aangelegd. De bewoners
willen echter dat de gemeente meer
verkeersmaatregelen neemt. “Zo is de
hele Witveldweg 60 kilometer- zone,
maar metingen wijzen uit dat er vooral
in de avond, nacht en ochtend tot wel
130 kilometer per uur gereden wordt.
Dit heeft ook weer geluidsoverlast voor

de aanwonenden tot gevolg. Deze overlast wordt versterkt door het gebruikte
wegdekmateriaal. Ook is het bezwaarlijk dat de smalle weg door vele automobilisten wordt gebruikt als sluiproute
van en naar de A73.” Ook wijzen zij
er in hun brief op dat er flink wordt
geïnvesteerd in de ontsluiting en
verbetering van wegen ten behoeve
van de intensieve veehouderijen in
het Landbouwontwikkelingsgebied
Witveldweg. “De gemeente legt ook al
een weg aan naar het nog te vestigen
bedrijf van Kuipers Kip, hoewel er
nog juridische procedures lopen.”
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas geeft aan dat de
gemeente de brief nog moet bekijken.

Een Vluggertje
(voor twee personen)

€20,00

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Regels worden aangescherpt

Gesjoemel met leen
bijstand

Heerlijke

middel-speculaas

Gemeente Horst aan de Maas wil de regels voor de zogenoemde leenbijstand verder aanscherpen. Mensen met
een verblijfsstatus die in Horst aan de Maas een woning krijgen toegewezen, krijgen een lening om onder meer hun
huis in te richten. Het blijkt echter dat dit bedrag niet altijd op de juiste manier wordt besteed.
Een gezin bestaande uit twee
volwassenen en twee kinderen
dat een verblijfsvergunning heeft
gekregen, ontvangt in Horst aan de
Maas een lening van 10.708 euro
voor de inrichting van hun woning.
Dit geld kan gebruikt worden voor de
aanschaf van bijvoorbeeld meubilair,
witgoed en servies. Deze lening moet
deels terugbetaald worden. In de
gemeente Venray krijgt eenzelfde
gezin 5.354 euro en in de gemeente
Peel en Maas 7.106 euro. Reden
voor Horst aan de Maas om het

leenbedrag hier te gaan halveren.
De besteding van de leenbijstand
moet aan de gemeente worden
verantwoord. Volgens de gemeente
wordt het geld niet altijd op de
juiste manier besteed. Er zou te
veel geld worden besteed voor de
aanschaf van witgoed. De gemeente
ontving signalen van consulenten die
ondernemers bezochten dat er bij
sommige kringloopwinkels gevraagd
zou zijn om facturen uit te schrijven
met een hoger aankoopbedrag dan
in werkelijkheid het geval was. “Het

betreft hier uitsluitend signalen,
er is dus niet daadwerkelijk een
overtreding geconstateerd. Met de
aanpassing van het beleid en de
daarbij horende werkwijze inzake de
leenbijstand is het onwaarschijnlijk
dat dit in de toekomst nog voor gaat
komen”, aldus een woordvoerder
van de gemeente. De gemeente
wil dit nu gaan voorkomen door
de leenbijstand deels uit te keren
door middel van vouchers met een
bepaald bedrag die ingewisseld
kunnen worden.

Uitspraak Raad van State

Nieuwe geluidsmetingen
St. Jan
Gemeente Horst aan de Maas moet nieuwe geluidsmetingen uitvoeren bij schutterij St. Jan in Grubbenvorst. Dat
heeft de Raad van State woensdag 4 november besloten.
Omwonenden vroegen de
gemeente al in 2012 om handhavend
op te treden tegen schutterij St. Jan aan
de Kromboschweg in Grubbenvorst. Zij
stelden geluidsoverlast te ervaren. Ook
vonden ze de situatie niet veilig, omdat
er niet binnen de kogelvangers geschoten zou worden. Een van de omwonenden vond zelfs een kogel terug in zijn
tuin. De Raad liet in maart dit jaar, door
middel van een tussenuitspraak, weten

van mening te zijn dat er geen sprake
is van een onveilige situatie, omdat de
schutterij intussen maatregelen heeft
genomen.

Binnen zestien weken
nieuwe metingen
De gemeente heeft eerder in 2006
zijn een geluidsrapport laten opstellen,
gebaseerd op de normen zoals die zijn

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

Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

vastgelegd in de Handreiking Limburgs
Traditioneel Schieten. Op basis van die
metingen stelt de gemeente dat de
schutterij deze normen niet overtreedt.
De Raad erkent dat dit een goed
toetsingskader is, maar oordeelt wel
dat de gemeente binnen zestien weken
nieuwe metingen moet laten uitvoeren. Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas laat weten dat zij
verwacht dat de uitkomst hetzelfde is.

De stichting SamenUitBus is op zoek naar vrijwilligers als
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

chauffeur en begeleider (m/v)
voor de uitstapjes met de SamenUitBus voor de senioren
van de gemeente Horst a/d Maas.
Beschikt u over de volgende eigenschappen:
* affiniteit met senioren
* diverse dagdelen per week beschikbaar
* service gericht
* prettig in de omgang
* rijbewijs B (chauffeurs)
Kijk voor meer informatie op www.samenuitbus.nl
e/o neem contact op met Jan van Gorp 06-13551466

AUTO
ONDERHOUD

Opening vernieuwde
Tienrayse brug
In Tienray is op zaterdag 31 oktober de vernieuwde brug over de Groote Molenbeek geopend.
Wethouder Paul Driessen verrichtte de openingshandeling. De verbouwing is het resultaat van een burgerinitiatief. Er werd eveneens een beeld onthuld in het Kruiswegpark. Dit werd door pastoor Verheggen gezegend.

anwb

Pechhulp

en

€ 143,- voor alle
pechhulp?!

ANWB
opzegg
e
moet v n
ó
15 nove ór
mber!

www.autoonderhoudplan.nl/horst
ONDERHOUD + APK + PECHHULP VANAF € 17,50 PER MAAND
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Huis de Steegh Grubbenvorst

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 Huis de Steegh in Grubbenvorst.

zijde van de toegangsdeur drie ramen.
Voor het huis ligt een rechthoekig plein,
met aan beide zijden de economische
gebouwen.” Volgens een beschrijving
uit 1824 en 1827 had het huis vroeger
ook een doolhof, hoppentuin en een
Engelse tuin met daarin een Chinees
gebouwtje en honderd eiken.

Zo bleef het huis
in de familie

kasteel precies gebouwd is, weet men
niet. De oudste vermelding van Huis de
Steegh stamt uit 1449. Toen heette het
huis nog ‘hoeff Ingher Stegen’. In zijn

boek Kastelen in het land van Kessel
beschrijft M. Flokstra het bouwwerk als
volgt: “Een groot rechthoekig gebouw
van twee verdiepingen, met aan weers-

Familie Van Dript is de oudste
bezitter van De Steegh. Er woonden
verschillende graven en ridders in het
huis, dat bij het Overkwartier Geldere
hoorde. De eigenaren van De Steegh
waren leenplichtig aan de heer van
Gribben, de eigenaar van Slot Gribben
dat vandaag de dag bekend staat als
het Gebroken Slot. Halverwege de
achttiende eeuw had Alexander Antoon
van Obsinnich genaamd Rhoe, Huis
de Steegh in zijn bezit. Hij had zelf
geen kinderen en bleek krankzinnig te
zijn. Antoon Alexander werd van het
huis naar een klooster geplaatst. In
1772 werd hij echter voor heel even
volkomen normaal verklaard, zodat hij
in zijn testament al zijn goederen aan
zijn stiefdochter en haar man kon nalaten. Zo bleef het huis in bezit van zijn
familie. Toen hij dit geregeld had, werd
hij weer overgebracht naar het klooster
waar hij in 1778 overleed.
Toen in de Franse tijd het

Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Poetshulp gevraagd voor 4 uur
p/w. Tijdstip in overleg. Voor info bel
06 53 60 09 29.

Bengoedkoop: dé marktplaats voor
alle Horsternaren.
Ga naar www.bengoedkoop.com

De 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.

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.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Computerhulp Automation Support,
voor al uw computervragen, reparaties,
onderhoud, installatie, instructie.
Verkoop van pc’s, laptops, printers enz.
Wij komen graag bij u aan huis.
Tel. 06 40 28 36 49 info@autosup.nl

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

Een paar minuten rijden vanuit
het centrum van Grubbenvorst ligt,
omringd door een groot landgoed,
Huis de Steegh. Wanneer het

Garageverkoop 7 nov. in loods
Schoolstr. 90 van 10-16 uur. Merendeel
2e hands spullen.

Adviserend
verkoper m/v
Filiaal Beringe
Fulltime - afgeronde MBO opleiding niveau 3-4
Ambitieus, commercieel, technisch, teamspeler
Je bent als (aankomend) verkoper de vraagbaak en (op termijn) expert op het gebied van onze productgroepen in lucht, water en/of elektriciteit. Je werkt actief mee in het team aan de uitvoering van de
verkoopplannen en onderneemt diverse commerciële activiteiten. Je wilt meegroeien met de organisatie.

Solliciteren? Zie de volledige
vacaturetekst op www.wildkamp.nl

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.
Chrysanten ø 50-60 cm € 3,- p/stuk.
Appels zelf plukken € 0,50 p/kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo
tel. 05 53 13 01 32.
Afslanken? Neem een voorsprong op
je goede voornemens! Start met een
Herbalife 3Day Try-Out Pack.
Bel/sms Bianca 06 10 29 17 21
onafhankelijk member.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te koop soeppompoenen (in de vorm
van een fles) lang houdbaar.
Billekens Peelstraat 30 Kronenberg
tel. 077 467 15 63.
Te huur opslagruimte of hobbyruimte.
Geschikt voor zzp, 2 x 75 m2,
Evertsoord. Tel. 06 15 87 27 23.
Gevonden sleutels op het fietspad
aan de Stationsstraat in Horst.
077 398 87 27.
Gezocht woonruimte (huur) in Horst.
Min. 3 slaapkamers. Tel. 06 42 84 45 90.

Middeleeuwse leenstelsel werd
afgeschaft, verloor Huis de Steegh
haar status als heerlijkheid. Het
huis kende na 1800 verschillende
eigenaren, die het gebouw allemaal
niet lang in hun bezit hadden. Zo
kwam Huis de Steegh in 1798 in
handen van de burgemeester van
Grubbenvorst Pieter Benedict Antoon
van de Mortel. Omdat de burgemeester op grote voet leefde stond
hij in het krijt bij zijn geldschieter
met achterstallige rente. In 1824
besloot hij om via de rechtbank van
Roermond zijn geld terug te eisen.
De burgemeester kon dit eenvoudigweg niet betalen en moest al
zijn onroerend goed verkopen. In
1829 kwam het huis terecht bij
een eigenaar van een bank, Louis
Wolters. Toen de bank failliet ging,
in 1885, konden de zusters van het
Ursulinenklooster in Grubbenvorst De
Steegh kopen. Het huis werd door de
Ursulinenzusters enige tijd gebruikt
als lagere school. Toen Grubbenvorst
een nieuwe lagere school kreeg, was
de school niet langer nodig en werden de klaslokalen in Huis de Steegh
overbodig. In 1974 werd het huis
daarom verkocht aan slager Wiel
Joosten, die het huis op zijn beurt in
1997 verkocht aan de huidige bewoners van het pand, familie Breukers.
Bron: Kastelen in het land van Kessel,
M. Flokstra (2005)

Te huur 3-kamer appartement
met badkamer te Grubbenvorst.
Tel. 06 53 11 62 98.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze betaalbaar op.
Reparatie aan pc/laptop, opschonen,
WiFi, antivirus, beveiliging.
06 14 51 11 20.
Biedt zich aan poetshulp om 3
morgens te poetsen. 06 13 93 39 24.
Uw feest in een huiskamercafé?
Uw feest op maat in huiskamer- en
speciaalbiercafé Cambrinus?
Informeer naar de vele mogelijkheden
bij Jan en Henny. Catering mogelijk.
Tel. 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Gastouder gevraagd. Roodkapje zoekt
een gastouder, in bezit van diploma +
geldige EHBO kinderen voor opvang aan
huis bij vraagouder. De opvang is op
maandag en dinsdag. Tel. 077 374 51 49
of info@roodkapjehorstaandemaas.nl
Valise Atelier & Natuur. Zondag
29 november kerstshow! Op drie
locaties drie miniconcertje in
kerstsfeer. Voorbeelden van de
workshops vegetatief vormgeven,
schilderijen van cursisten en zang van
Sezako. Meer info www.valise.nl
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.
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Kantvernieuwing bij Museum de Kantfabriek

‘Het ambacht mag niet verloren gaan’
Museum De Kantfabriek in Horst heeft onlangs het project Kantvernieuwing in het leven geroepen. Om er voor
te zorgen dat het oude ambacht van het ontwerpen van nieuwe patronen voor een kantklosmachine in Nederland
niet verloren gaat, gaan zij vier nieuwe patroneurs op leiden voor deze klus.

namelijk wel de kennis om kant te
maken vanuit bestaande patronen,
maar we kunnen niet zelf patronen
ontwerpen. Ons eigen ‘Kantfabriek
kantje’ kunnen we dus niet maken.”

Fonds voor
Cultuurparticipatie
Voor het project ontving de
Kantfabriek 20.025 euro subsidie van
het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het
project is een samenwerkingsproject
met ontwerpbureau ANNY&, dat een
verbinding wil leggen tussen de traditionele ambacht van het kantklossen en de toepassingsmogelijkheden
hiervan in de wereld van ontwerpers.
“We willen voor het ontwerpbureau
nieuwe patronen gaan ontwikkelen,
die zij ontworpen hebben”, legt
voorzitter van de projectgroep Roger
Spitz uit. “Maar daarvoor moeten
we wel patroneurs, mensen die zelf
ontwerpen kunnen maken voor een
kantklosmachine, opleiden om het
beroep in stand te houden.”

Computergestuurde
kantklosmachines

Het gebruik van de kantklosmachine wordt uitgelegd
Het idee achter het project
Kantvernieuwing speelt al zo lang
als dat de Kantfabriek bestaat, legt

Tineke Geurts van het project uit. “We
hebben zes kantklosmachines in het
museum, die we heel graag willen

behouden. Daarbij is het al heel lang
onze wens om ook kantpatronen
te kunnen ontwerpen. Wij hebben

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

Vertrouwen en lage rente stimulans
voor woningmarkt in Horst aan de Maas
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.
Na een uitstekend eerste halfjaar heeft het derde kwartaal van 2015
ook in Horst aan de Maas veel transacties opgeleverd. Dat is opmerkelijk,
omdat in de zomermaanden altijd minder verhuisbewegingen plaatsvinden dan in het lenteseizoen, en ook doordat we iets minder transacties
verwachtten in verband met de strengere Nibud-normen en NHG normen
per 1 juli.

De huizenprijs is in het derde
kwartaal van 2015 nagenoeg stabiel
gebleven. Ten opzichte van 2014
hebben de gemiddelde prijzen in
Horst aan de Maas een lichte daling
laten zien (-2,8 procent).
Wat opvalt is dat in Horst aan
de Maas met name de verkoop van
twee-onder-een- kapwoningen en
hoekwoningen erg goed loopt (in
aantallen +39,1 procent en + 30,0
procent ten opzichte van 2014). De
verkoop van vrijstaande woningen
en appartementen blijft (sterk) achter bij de rest van de markt. Er wordt
weer steeds meer vanuit de eerste
vraagprijs verkocht en ook steeds
meer aanbod dat kort op de markt
is geweest. Het verschil tussen de
vraagprijs en transactieprijs daalt

steeds verder, een enkeling verkoopt
zelfs weer boven de vraagprijs. De
positieve geluiden worden niet door
iedereen op de woningmarkt herkend.
Nog steeds staat een grote groep
van woningen al een jaar of langer in
de verkoop. Vaak blijkt de vraagprijs
van die woningen nog te hoog. In
toenemende mate blijken impopulaire
woning- en locatiekenmerken reden
voor het gebrek aan belangstelling
voor deze woningen.
Ondanks het sterk gestegen aantal
transacties van bestaande koopwoningen in de afgelopen twee jaar, is het
aantal verhuizingen nog niet terug op
het niveau van voor de crisis. Er zijn
verschillende redenen waarom de dynamiek op de bestaande koopwoningmarkt achterblijft met het verleden,
zoals het hebben van een (potentiële)
restschuld, de hoge en wellicht nog
dreigende werkloosheid, te weinig

eigen geld en het niet beschikbaar
zijn van een passende vervangende
woning. Het huidige consumentenvertrouwen en de stabiele
binnenlandse rust zijn gunstig voor
de opbloei van de Horster woningmarkt. Bovendien is de hypotheekrente nog steeds historisch laag en
zorgen nieuwe hypotheekaanbieders voor de nodige reuring op de
markt. Woningen worden over het
algemeen tegen steeds realistischer
prijzen in de markt gezet, mede
op advies van NVM-makelaars, die
daarmee onverkoopbaarheid en te
hoog gespannen verwachtingen
voorkomen.

Tineke: “Tegenwoordig heb
je op alle moderne kantfabrieken
computergestuurde kantklosmachines. Daardoor zijn er nog maar heel
weinig mensen die met handmatige
machines kunnen werken. Onze
patronneurs moeten daarom ook naar
Duitsland om de opleiding te volgen.”
Roger voegt toe: “Met de computer
gaat het weliswaar sneller en nauwkeuriger, maar voor de Kantfabriek is
juist het karakter van het industrieel
erfgoed van belang. In Nederland

Kennis wordt
toegankelijk
Behalve de opleiding van de
patroneurs en het ontwikkelen van
nieuwe patronen en motieven, gaat
de projectgroep zich ook bezighouden met catalogiseren van alles wat
ze tot nu toe al kunnen. Roger: “We
gaan een garenbank opzetten en
een kantcatalogus maken met alle
patronen die we tot nu toe al kunnen
maken. Dit wordt een soort handboek
dat ook online te bekijken is. Op deze
manier wordt onze kennis voor zoveel
mogelijk mensen toegankelijk.”
De opleiding van de patronneurs
gaat ongeveer een jaar duren. Roger:
“We wachten in spanning af wat er
allemaal gaat komen voor ons. Als we
straks onze eigen patronen kunnen
ontwerpen, dan gaan hier natuurlijk
alle vlaggen uit, want dat is een wens
die we al heel lang hebben.”

MEN’S NIGHT!
18 november 2015 19.30 - 22.00 uur

Altijd al eens binnen willen lopen?
Altijd al eens je partner willen verrassen?
Altijd al zelf de (heren)collecties
willen bekijken?
Iets hield je tegen?
Grijp nu je kans tijdens de MEN’S NIGHT!
m.m.v. Café ‘t Centrum, Etos en Praedé Kappers
Niet vergeten 18 november a.s. Meer info via Facebook.
Laat even weten met hoeveel vrienden je komt.
info@cleopatralingerie.nl

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

VO OR AL UW

www.intermakelaars.com

bestaat het vak niet meer en wij
willen de ambacht niet verloren laten
gaan.”
De Kantfabriek wil niet alleen
oude ambachten in stand houden,
maar tegelijkertijd ook vernieuwend
bezig zijn. Roger: “De achterliggende
gedachte van het project is ook dat
we het museum een wat minder
stoffige uitstraling geven en meegaan met de tijd. Als we zelf kunnen
ontwerpen, dan kunnen we samenwerkingen zoeken met designers
en andere kunstenaars. Als zij iets
ontwerpen, kunnen wij het voor hen
maken straks. Of ze mogen komen
experimenteren met kantklosmachines, want dat is ook bijna nergens
mogelijk.”
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Dankbetuiging

Hartverwarmend was het dat zovelen ons bij het afscheid
van ôs mam en oma

Degene die je lief hebt verlaat je
om degene die je lief had weer terug te zien.

Mien Verstraelen-Spettmann

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling
die wij mochten ontvangen na het overlijden
van onze allerliefste Mam en geweldige Oma

terzijde stonden. Daarom willen wij op deze manier laten weten
dat uw aanwezigheid, de bloemen en de vele kaarten
ons erg goed hebben gedaan. Hartelijk dank hiervoor.

Mariet Scheepers-van Mill

Kit en Sjaak
Nel en Jan †
Klein- en achterkleinkinderen

echtgenoot van

Zo blij met jou erbij!
Helaas hebben wij moeten vernemen dat

Geboren op
28 oktober 2015

Jan Wismans

Kees

Jan, bedankt voor jouw inzet voor de jeugd van America.
Toos, kinderen, kleinkinderen en familie
sterkte gewenst met dit verlies.

Corrie van Enckevort - Nelissen
*Oostrum, 26 juni 1925

Geboren

Corrie
Frenk en Lisette
Ria
Philo en Ruud
Matthijs en Nina
Laura en Danny
Christa en Wesley
Veerle
Wilbert
Loes en Leon
Paul en Nina
Ivo en Selena
Bente
Jelle
Pap leefde naar eer en geweten, hij heeft het goed gedaan.
Hoofdstraat 20, 5961 EZ Horst
Wij waren voor het laatst met pap samen op woensdag 4 november
om 10.00 uur in de H. Lambertuskerk in Horst,
waarna wij pap begeleid hebben naar zijn laatste rustplaats
op de R.K. begraafplaats van Horst.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

U I T VA A R T Z O R G

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Woning te huur (of te koop) in
Tienray Swolgenseweg 10a
www.jaap.nl en www.huurwoningen.nl

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

Donderdag
12 november 2015 zijn

Verloren 2 sleutels aan sleutelring
in Grubbenvorst omstreeks 23-10.
Tel. 06 23 28 86 51.

Hay en Toos
Coppus-Cox

Gezocht: (langgevel) boerderijwoning, vrije ligging, grote schuur/
stal/loods, perceel >2.000 m2.
Omgeving Horst en kerkdorpen.
Opknappen geen bezwaar.
Tel. 06 23 22 68 33.

50 jaar getrouwd.

www.woningstoffeerderijvanden
broek.nl Trap bekleden incl. tapijt en
leggen v.a.€ 150,00 gratis offerte bij u
thuis Bel 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.
Te koop aangeboden
haagstruiken laurier 1-2 m vanaf
3 euro en ligustrum struiken 0,6-1,5m
vanaf 0,50 euro Eventueel bezorgen
tel. 06 81 55 39 56.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis! Tel. 06 53 88
61 01 (Pascal van Kempen-Sevenum).

HAN-MARK
ARENDSE
Samen onderweg naar
een mooie herinnering

Zoon van
Daan & Jeanine
Schoeber-Nijkamp
Broertje van Jet
van Sonsveldstraat 12
5961 SJ Horst

De leden, leiding en bestuur
van Jong Nederland America

† Horst, 30 oktober 2015

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.

30 oktober 2015
Zoon van
Niels en Sonja
Groot-Wagemans
Nieuwstraat 1
5961 HJ Horst

November 2015, kinderen en kleinkinderen

een van de medeoprichters van onze vereniging is overleden.

Sjraar van Enckevort

Vince

Dit heeft het afscheid voor ons heel bijzonder gemaakt.

De zeswekendienst voor Mien zal worden gehouden op zaterdag 7 november 2015
om 19.15 uur in de parochiekerk van de H. Naam Jezus te Broekhuizenvorst.

Gén baeter laeve
as ‘n goêd laeve

Geboren

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.

Dit vieren wij op
14 november a.s.
met familie en vrienden.
Pr. Beatrixstraat 27,
5961 CL Horst

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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

Hidde

29 oktober 2015
Zoon van
Illse en Olav Vergeldt
Broertje van Jurre
Leopold Haffmansstraat 56
5961 DX Horst

Geboren

Lis

1 november 2015
Dochter en zusje van
Hans en Ivonne
Cas en Ties van Neerven
Pastoor Debijestraat 57
5963 AE Hegelsom

Geboren

Ted

28 oktober 2015
Zoon van
Geert van Enckevort
& Janneke Verhaegh
Bosschekampstraat 55
5975 AS Sevenum

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

Dag en nacht bereikbaar

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

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl

05
11

nieuws 07

Jongeren denken na over toekomst
accommodaties
’t Gasthoês wordt wit geverfd en De Mèrthal wordt een foodhall. Althans, als het aan de leerlingen van havo 5
van het Dendron College in Horst ligt. Zij bogen zich dinsdag 3 november over het accommodatiebeleid van
gemeente Horst aan de Maas.

scholieren van het Dendron College aan
de beurt. Op dinsdag was dit havo 5 en
op woensdag mochten de vmbo- en
vwo-leerlingen hun mening geven.
Opgesplitst in groepjes dachten zij
na over de toekomst van de accommodaties in de dorpen. Uiteindelijk
presenteerde elk groepje zijn ideeën
aan de rest van de klas en aan wethouder Ger van Rensch. Deze benadrukte
nogmaals waarom hij het zo belangrijk
vindt dat de jeugd meedenkt. “Jullie
zijn de gebruikers van de toekomst”,
hield hij de leerlingen voor. “Wij willen
geen accommodaties waar jullie niet op
zitten te wachten.”

Indoor skatebaan

Gemeente Horst aan de Maas werkt
momenteel aan een nieuw accommodatiebeleid. Centraal daarin staat

de toekomst van de diverse accommodaties in Horst aan de Maas. Om
erachter te komen wat de inwoners

willen, organiseert de gemeente
diverse brainstormsessies. Op dinsdag
3 en woensdag 4 november waren de

Tijdens de presentaties werd al snel
duidelijk dat de scholieren zich weinig
aantrekken van de sentimenten in de
dorpen. Zo stelde een groepje voor de
kerk in Hegelsom een centrale functie
te geven voor zowel Hegelsom als
America en Meterik. In de Americaanse
kerk zou dan bijvoorbeeld een indoor
skatebaan kunnen komen. Sowieso
richtte het merendeel van de groepjes zich op samenwerking tussen de
dorpen en dan specifiek tussen basisscholen, sozen en sportverenigingen.
Niet alle ideeën waren even realistisch.
Gebouwen werden zonder pardon

gesloopt en functies overgeheveld naar
andere accommodaties. Over de financiën was niet altijd nagedacht. Want
een brug bouwen tussen sporthal De
Kruisweide en Maraboe in Sevenum zal
het nodige geld gaan kosten, evenals
de aanleg van kunstgrasvelden in de
laatstgenoemde.

Vervallen
en oud
Het winnende groepje had zich
gebogen over de accommodaties in
Horst. Zij willen van deze kern een
cultureel en culinair centrum maken.
De Mèrthal en ’t Gasthoês zijn vervallen en zien er oud uit, aldus de vijf
leerlingen. Dat kan anders. Door
’t Gasthoês wit te verven past het beter
bij de winkels op de hoek Herstraat/
Gasthuisstraat menen zij. “’t Gasthoês
moet zich meer gaan richten op kunst
en cultuur. Wel is het belangrijk dat
ze goede marketing voeren, zodat
mensen ook weten wat er te doen is.”
De Mèrthal vinden zij geschikt voor een
zogenoemde foodhall, met kraampjes
met onder meer etenswaren.
De ideeën van de leerlingen
worden meegenomen in de
brainstormsessies die nog volgen in
de dorpen.

HALLO voordeelpas
Deelnemers

HALLO in Las Vegas
Bart Lucassen en Ilona Römers uit Sevenum zijn in september op
vakantie geweest in de Verenigde Staten. Daar hebben ze een busrondreis gemaakt. “De reis bracht ons van San Francisco naar Los
Angeles, en daartussen hebben we verschillende tussenstops gemaakt
bij nationale parken en Las Vegas”, aldus de twee. In Las Vegas is een
foto met de HALLO gemaakt bij het bekende welkomstbord.

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching FotoID

Praktijk Ik Leer

www.anbise.com, Sevenum

St. Lambertusplein 2a Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst

anco lifestyle centre

Goed Haar en Visagie

Ristorante La Rondine

Venrayseweg 11, Horst

Hofstraat 2, Meerlo

Meterikseweg 84, Horst

Beej Mooren

Het Aardbeienland

Slender You Fit

Groenewoudstraat 1, Horst

Kreuzelweg 3, Horst

Weltersweide 1, Horst

Blauwebessenland

Het LoopCentrum

Staatsie 1866

Dorperpeelweg 1, America

Stationsstraat 137, Hegelsom

Stationsstraat 151, Hegelsom

Boerderijwinkel Lenders

Het Maashotel

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Veerweg 11, Broekhuizen

Lambertusplein, Horst

Bootcamp Power

Hof van Kronenberg

Studio for Hair

www.bootcamppower.nl, Horst

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Vlasvenstraat 4c, Melderslo

Camps Optiek

HUIS van de STREEK

Toffedag.nl

Sint Lambertusplein 2, Horst

Steenstraat 2, Horst

www.toffedag.nl

Center Parcs Het Meerdal

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Toffe Dagstrand

www.dagjemeerdal.nl, America

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

De Golfhorst

Lunchroom Lekker Gewoën

TVI Computers

Raamweg 8, America

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Venrayseweg 10, Horst

DMS-Service

Museum de Kantfabriek

Ut Snoephuuske

Ulsheggerweg 2b, Lottum

Americaanseweg 8, Horst

Kerkstraat 26, Horst

Duet Kappers

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

VARG Outdoor & Travel

Peperstraat 12a, Sevenum

Sevenum en Swolgen

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

Eetcafé ’t Dörp

Paramedische Voetzorg Horst

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Hof te Berkel 1-9, Horst

Eethuis BRaM

Pearle Opticiens Horst

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

Steenstraat 3, Horst

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

Voordeelpas
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Crist Coppens
Eigenaar Keurslagerij Crist Coppens

Súper gefeliciteerd m

VISSERS OLIE. KEEP

MOVING!

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

et deze nominatie!

WWW.VISSERSOL

IE.NL

Gefeliciteerd
met de
nominatie,
daar kunnen
jullie trots
op zijn!
De Hoeve 22, 5534

www.hems.nl

Crist

feliciteert

Keurslager Crist Co

Crist Coppens

ppens

Keurslagerij
Crist Coppens

Van harte gefelicit
eerd
met de nominatie!

www.rabobank.n

Horst a/d Maas

Gefeliciteerd

AD Netersel Tel. 04
97 68 16 14

l/horstvenray

Een aandeel in el

kaar

Succesvol ondern

emen doe

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

Deelnemer uitgelicht

Praktijk Ik Leer
Sanne Kuijpers heeft een aantal jaar in het onderwijs gewerkt, voordat ze in 2013 haar
eigen praktijk startte. Met Praktijk Ik Leer in Horst helpt ze kinderen met bijles,
huiswerkbegeleiding en (motorische) remedial teaching.
“Lesgeven is ontzettend leuk, maar ik merkte dat er steeds minder mogelijkheden waren.
Het lesprogramma zit erg vol en mede hierdoor is er weinig ruimte voor. Ik gaf les aan klassen
van 35 leerlingen, waarvan er enkele extra zorg nodig hadden. Dit kon ik ze niet bieden en dat
frustreerde me enorm.” Daarom besloot ze haar eigen praktijk op te richten om wél de juiste zorg
te kunnen bieden aan kinderen.
Sanne geeft bijles en huiswerkbegeleiding aan leerlingen van de basisschool, middelbare
school en soms ook van mbo-opleidingen. Daarnaast biedt ze remedial teaching aan, voor kinderen
met een achterstand bij bepaalde vakgebieden. Sanne: “Ook heb ik een opleiding gevolgd om
leerlingen motorische ondersteuning te bieden met motorische remedial teaching. Veel mensen
kennen de positieve effecten van beweging op leerprestaties nog niet. Een waardevolle
toevoeging aan mijn praktijk dus.” Op het moment is Sanne bezig met een masteropleiding die
zich richt op rekenproblemen en eventueel dyscalculie.
Sanne werkt ambulant, ze geeft les bij kinderen thuis of op school. “Voor kinderen is het
fijn om in hun vertrouwde omgeving te blijven en ouders hoeven geen rekening te houden met
brengen en halen”, legt ze uit. “Het grote voordeel van een praktijk ten opzichte van onderwijs is
dat ik echt tijd heb om één op één met de kinderen bezig te zijn. Zo wordt een uur heel effectief
benut en kan ik iedereen de hulp en aandacht geven waar ze recht op hebben en die ik ze in het
reguliere onderwijs niet kon bieden.” Voor meer informatie, kijk op: www.praktijkikleer.nl

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas
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Genomineerden Ondernemersprijs Horst aan de Maas

‘Ik wil de lat voor mezelf hoog leggen’
Crist Coppens uit Horst is één van de drie genomineerden voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2015. Behalve eigenaar van Keurslagerij Coppens, is hij onder andere ook zanger en
bestuurslid in het centrummanagement van Horst. Daarnaast zet hij zich veel in voor de gemeenschap en staat voor hem het belang van het centrum voorop.

Crist Coppens werd geboren in Veldhoven. Hij komt niet uit een
slagersfamilie, maar wist al vrij vroeg dat hij ‘later’ slager wilde
worden. Op zijn veertiende kwam er een slager bij hen thuis een
varken slachten. Hij vond het geweldig om te zien en vanaf toen
wist hij het zeker. Al op zijn vijftiende ging hij in de avonduren bij
de boeren slachten en hij volgde een slagersopleiding. “Na zes

jaar studie ging ik bij een slager werken en af en toe mocht ik de
bedrijfsleider in een van de winkels een paar dagen vervangen.
Toen er een plekje vrij kwam, heb ik dit overgenomen. Na een
paar jaar had ik dit wel gezien en wilde ik graag voor mezelf
beginnen”, vertelt Crist.
In zijn contract was een concurrentiebeding opgenomen, wat
inhield dat hij geen eigen slagerij mocht beginnen binnen een

straal van twintig kilometer. “Ik heb toen verschillende winkels
bezocht ter overname. Uiteindelijk heb ik op 1 september 1990
Slagerij Soberjé aan het Wilhelminaplein in Horst overgenomen.
De eerste anderhalf jaar hield de winkel dezelfde naam. Hierna
ben ik gaan verbouwen en in januari 1992 ben ik Keurslager
geworden.” Crist zag in een keurslagerij wel een uitdaging: “Ik
wilde de lat voor mezelf hoog leggen, omdat je aan bepaalde
kwaliteitseisen moet voldoen. Daarnaast heeft het nog enkele
voordelen. Het logo heeft een landelijke bekendheid, zodat ook
toeristen de slagerij herkennen. Daarnaast kom je ook in een
werkgroep met andere keurslagers, waar je ideeën met elkaar kunt
delen.”
Een van de grootste verschillen tussen het zijn van werknemer
en ondernemer is volgens hem de creativiteit. “Als ondernemer
moet je creatief zijn en je horizon verbreden. Dit laatste leer ik
onder andere in de werkgroep van keurslagers. Je moet zoeken
naar de laatste trends en vernieuwingen. Niet alleen ik ben
hiernaar op zoek, ook mijn medewerkers dragen een steentje
bij. Uit brainstormsessies zijn veel succesvolle concepten naar
voren gekomen, zoals barbecuehorst.nl en de levering aan andere
winkels en ondernemers binnen en buiten Horst.”
Daarnaast is Crist ook veel bezig met maatschappelijk
verantwoord ondernemen, onder andere als zanger. Hij treedt vaak
op voor ouderen of voor mensen met een beperking. “Het is voor
mij niet belangrijk of dit bijdraagt aan mijn succes als slager. Ik wil
vooral mensen een plezierige avond bezorgen en zodoende oudere
mensen, die in het verleden klanten in mijn slagerij zijn geweest,
iets teruggeven. Ik leer mijn klantenkring ook graag kennen.
Klanten die het nodig hebben, steek ik een hart onder de riem.”
Toen Crist benaderd werd door de organisatie van de
ondernemersprijs had hij een paar dagen bedenktijd nodig
voordat hij instemde. “Ik vind dat ik al genoeg in de belangstelling
sta, maar aan de andere kant is dit een enorme beloning en
waardering voor mijzelf én de slagerij. Het is dan ook erg tof dat
een groep onafhankelijke mensen mij uiteindelijk genomineerd
heeft op basis van mijn ondernemerschap. Niet alleen voor mij als
ondernemer is dit positief, maar ook voor het centrum van Horst.”

Nominaties Leukste uitje van
Limburg
Speeltuin Roeffen Mart uit Grubbenvorst en Het Aardbeienland uit Horst zijn twee van de tien genomineerden
voor de titel het Leukste uitje van Limburg.
De ANWB organiseert voor het zesde
jaar de verkiezing van het Leukste uitje
van Nederland en het Leukste uitje
van de provincie. De afgelopen weken
hebben ANWB-leden hun favoriete uitje

per provincie genomineerd. Daaruit
is een top 10 voort gekomen. Tot en
met 2 januari kan gestemd worden op
deze tien genomineerden. De winnaars worden in maart volgend jaar

bekend gemaakt. Er worden ook prijzen
uitgereikt aan de nummers 2 en 3 van
de provincie.
Kijk voor meer informatie op
www.anwb.nl/landvananwb

Sevenumse schrijft mee aan
kookboek
Koken met gezonde ingrediënten. Negentien mensen die elkaar niet kenden vonden elkaar rond dit onderwerp
op Facebook. Samen besloten ze een kookboek te maken. Een van hen is Annemiek Billekens uit Sevenum.
Het kookboek heeft als titel
De gezonde eter: Natuurlijk Samen
Koken. Er staan 175 recepten,
voorzien van foto’s, in het boek. Alle
recepten zijn vrij van koemelk, tarwe,
geraffineerde suiker en E-nummers.
Het maken van dit boek was een
uitdaging, aldus de uitgever. Maar
door goed samen te werken is het

gelukt. Goed voeden, goed voelen
dat is waar Annemiek Billekens uit
Sevenum voor staat. Via haar praktijk
Anbise begeleidt ze mensen door
middel van coaching. Annemiek
verzorgt de hoofdgerechten vlees.
Buiten auteur Irene Lelieveld om,
zijn de achttien dames en één heer
geen van allen professioneel auteur.

Wel zijn ze allemaal deskundig op
het gebied van gezonde voeding en
een gezonde leefstijl. Veel van hen
hebben een eigen bedrijf of een
eigen praktijk rond dit onderwerp.
Annemiek Billekens signeert op
zaterdag 19 december vanaf
14.00 uur het boek bij boekhandel
Bruna in Horst.

Beauté de Prestige ondersteunt Ruby and Rose
Gladys van den Munckhof, bestuurslid van Ruby and Rose, zet zich in
voor tal van activiteiten binnen deze stichting. Onlangs kreeg zij voor
haar inzet een beautybehandeling aangeboden. Ruby and Rose zet zich
in om fondsen te werven voor onderzoeken op het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische kanker en
voorlichting hierover. Van Rianne Smits, huidspecialist en ondernemer
van Beauté de Prestige te Horst kreeg Gladys een schoonheidsbehandeling bij Beauté de Prestige, aangeboden in samenwerking met ANBOS.
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Fruit is niet zomaar fruit
Wanneer je in Sevenum aan de Venloseweg het erf van de familie Van Enckevort oprijdt, dan valt het oog meteen op de fruitautomaat. Sinds enkele jaren verkopen Jac en Mirella niet
alleen via de winkel diverse soorten fruit maar ook via de automaat. En dat bevalt het gezin Van Enckevort prima. De winkel is niet elke dag geopend maar de automaat is gevuld en klanten
kunnen de hele week terecht voor een heerlijk stukje vers fruit.
Jac is een ondernemer met passie en
steeds op zoek naar nieuwe kansen op het
erf. Sinds enkele maanden heeft de familie
Van Enckevort een nieuwe huisstijl met mooie
felle kleuren en een prachtige website waar
echt alles terug te vinden is over wat ze
allemaal doen, de producten die ze hebben,
de seizoenen, recepten en nog veel meer.
Daarnaast is Jac ook regelmatig aanwezig op
de Booremert in Horst op zaterdagochtend en
leverancier aan het nieuwe initiatief People’s
Farm in Peel en Maas. Alle producten worden
vanaf het erf verkocht en het rechtstreekse
contact met de klant is een absolute
meerwaarde voor Jac.
Het bedrijf omvat zo’n 35 hectare, een
gedeelte is in gebruik voor akkerbouw maar
een groot gedeelte is fruit. En fruit is niet
zomaar fruit want er wordt duidelijk een
verschil gemaakt tussen hardfruit zoals de
diverse soorten appels en peren en zachtsteenfruit zoals zoete kersen, pruimen en
abrikozen.
“En vergis je niet in het werk op het
bedrijf”, vult Mirella terecht aan. Vaak denken
mensen dat wanneer de appels geplukt zijn,
het werk gedaan is maar in werkelijkheid is dat
toch even wat anders. Naast de sortering en
de zeer nauwkeurige bewaring van de diverse
soorten fruit, moet er natuurlijk ook onderhoud
aan de boomgaard plaatsvinden en dit zijn
toch aardig wat uurtjes per week, per hectare
zo’n 150 – 200 uur per jaar. En bij nachtvorst in
het voorjaar staan de wekkers op alarmstand
omdat sproeiers aangezet moeten worden en
de vuurpotten niet vanzelf aangaan.
Onderhoud is het snoeien van de bomen,

uitdunnen van kleine en slechte vruchtjes.
Maar onderhoud is ook zorgen dat schadelijke
schimmels en insecten wegblijven of bestreden
worden in de boomgaard. Dit gebeurt veelal
met natuurlijke vijanden zoals de roofmijt
en torenvalken. Bijen en hommels
worden ingezet voor bestuiving
van de bloesem. Wanneer u
een spuit ziet achter de tractor
dan is deze ook vaak gevuld
met voedingsstoffen voor de
boomgaard zodat de bomen
gezond blijven en daardoor
een mooi stukje fruit kunnen
leveren.
Op de slotvraag of er ook nog
tijd over is voor ontspanning kijken
Jac en Mirella elkaar even aan. Lastig
soms maar dat proberen ze wel.
“De kinderen genieten zichtbaar thuis.
Ze hebben speelgoed en de vrijheid. Maar even
het hoofd verzetten is af en toe ook nodig en
het gezin heeft daar ook recht op”, lacht Jac.
En dat er constante bedrijvigheid is, daar getuige
de vele gemiste oproepjes en het in- en uitgaan
van mensen wel van.
Wil je meer weten over dit prachtige
bedrijf, bezoek dan eens de website
www.vanenckevortfruit.nl
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Kom jij ons team versterken?
VOORLICHTINGSDAGEN
HORST NOVEMBER 2015

Disco ’t Trefpunt is een stichting die zich ten doel stelt om mensen met een beperking tweewekelijks
op de vrijdagavond een leuke en gezellige disco avond te bezorgen. Het gemiddelde aantal bezoekers
op een avond ligt tussen de 75-100 personen. Naast de reguliere disco avonden organiseert
de stichting ook regelmatig thema avonden (carnaval, barbecue, Oktoberfest).
Ter versterking van ons Dj team, zijn we op zoek naar een

De voorlichtingsavond is van
19.00 tot 21.00 uur op onze
schoollocatie in Horst:
Spoorweg 8, 5963 NJ Horst

Dj vrijwilliger

De voorlichtingsavond vindt
plaats op de volgende data:
woensdag 1 1 november 2015
donderdag 12 november 2015
maandag 16 november 2015
dinsdag
17 november 2015
woensdag 18 november 2015

die vanaf januari 2016 eens in de 4 weken een avond (19.00-22.30 uur) gaat verzorgen.
Wat vragen wij:
• Een Dj die het leuk vindt om zich één avond per
4 weken voor de medemens in te zetten
• Oprecht en spontaan is en die mensen met een
beperking in zijn waarde laat
• Die zich op de hoogte houdt van nieuwe muziek/
ontwikkelingen
• Die het leuk vindt om samen met de collega Dj
bepaalde zaken af te stemmen zodat er een zekere
eenheid ontstaat.

Wat bieden wij:
• Oprechte spontaniteit en waardering van de
bezoekers
• Oprechte dank van familie/mantelzorger
• Een vrijwilligersfunctie waarin je je als Dj volledig
mag uitleven
• Een disco omgeving (The Shuffle)
• Benodigdheden om de rol van Dj te kunnen
uitvoeren

Excellente School
VMBO 2012, 2013 en 2014

Diegene die zin heeft in deze vrijwilligersjob nodigen wij uit om te reageren.
Dit kan via een mail naar diana@discotrefpunt.nl
Wij zouden het fijn vinden voor 30 november een reactie te hebben,
zodoende is er tijd om nog voor de feestdagen een gesprekje te voeren.

www.discotrefpunt.nl

leefomgeving
& recreatie

plant &
productie

voeding &
gezondheid

ontwerp &
creatie

Aanmelden via de website:
www.citaverde.nl
of via: 077 - 398 16 20

groene
economie

groene
techniek

dier &
zorg
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GEPLUKT Toon Rambags

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.

De man wiens huis aan de molen in Meterik ligt. Een fan van jeu de boules en van zijn eigen geitjes. Verder luistert hij graag naar de muziekklanken van muziekvereniging Concordia. Deze week wordt Toon Rambags (77)
uit Meterik geplukt.
Toon groeide op in een gezin van
vijftien kinderen op een boerderij in
Venray. Drie jaar later verhuisde het
gezin naar Castenray en begon zijn
vader een eigen boerenbedrijf met
daarnaast een hengstenhouderij. “In
die periode hebben we prachtige
hengsten gehad. Vele jaren hadden
we de kampioenen van Nederland,
België en Duitsland in onze stal. Op de
zandgronden hier in deze contreien was
het wel hard werken voor weinig geld.
Men moest zuinig zijn, vooral in de
grote gezinnen, zoals bij ons.” Nadat al

zijn broers en zussen gingen studeren,
bleef hij alleen thuis. “Ik moest werken
op de boerderij. Ik kreeg de kans niet
om te gaan studeren, maar ik had
geen zin om boer te worden. Op een
gegeven moment kreeg ik verkering
met Mien, nu mijn vrouw. Ik dacht, nu
moet er toch wat gebeuren en ik ben
toen gaan studeren aan de Middelbare
Landbouwwinterschool hier in Horst.
Daarna heb ik nog vele opleidingen
gevolgd. Uiteindelijk ben ik bij de
Boerenbond in Meterik terecht gekomen.
Hier deed ik de afdeling verzekeringen.”

Toon leerde zijn huidige vrouw,
Mien, op de kermis in Leunen kennen.
“We mochten niet vaak uit. Die dag dat
ik Mien leerde kennen, moest ik werken op de boerderij. Alleen als ik mijn
klusje af had, mocht ik uitgaan. Maar
goed dat ik het klusje heb afgemaakt
want anders had ik Mien misschien wel
nooit ontmoet”, vertelt Toon vol trots.
Nu woont hij samen met zijn vrouw in
het huisje voor de molen van Meterik.
“Ik vind het hartstikke mooi om hier te
wonen. Als ik mijn raam uitkijk, zie ik
meteen de prachtige molen. Zelf ben
ik niet de molenaar. Dit doet iemand
anders. Nu en dan komen er bezoekers
naar de molen, dat vind ik heel leuk.
Soms maak ik een praatje met ze. Ik
stoor me er echt niet aan, ik vind het
juist prachtig om hier te wonen.”
Toon komt niet zomaar aan zijn
huis. “Ooit heeft een aantal vrienden
gezegd: ‘Als jij ooit trouwt met je
vrouw, dan komen wij meehelpen
een huis te bouwen.’ Dit heb ik zeker
onthouden en toen het zover was, kwamen ze hun belofte na. Elke zaterdagmorgen haalde ik de jongens op met
mijn Fiat 600 en dan gingen we aan de
slag. Op het einde van de avond stelden ze een lijstje op met de materialen
voor volgende week die klaar moesten

staan. Zo ging dit door totdat mijn huis
klaar was.” De grootste hobby van Toon
is jeu de boulen. “Vanaf 1995 ben ik al
lid van de Jeu de Boulesclub van Horst.
Daar ben ik direct penningmeester
geworden en heb ik de wedstrijdcommissie geleid. We organiseren jaarlijks
ongeveer tien toernooien. Het hele jaar
door, behalve in de winter, gooien we
onze ballen. Ik vond het jammer dat er
in de winter niet gegooid werd. Dit is
juist een periode waar niemand wat te
doen heeft. Daarom kwam ik met een
plan om een speciale binnenplaats te
bouwen. Met deze plannen zijn we al
meer dan zes jaar bezig.”
Toon is vroeg met pensioen gegaan.
Op 57-jarige leeftijd is hij gestopt bij
Interpolis. Dit vanwege een reorganisatie in het bedrijf waar 730 mensen
er uit moesten. “Iedereen die 57,5
jaar of ouder was, mocht met pensioen. Ik kreeg een envelop en heb
toen besloten om te stoppen.” Na zijn
pensioen zat Toon niet stil. “Er is altijd
wel iets doen in Meterik. Zo heb ik met
een aantal mensen het multifunctioneel
centrum gebouwd. Het is uiteindelijk
een prachtig resultaat geworden. Het
was wel even wennen om niet meer
voor een baas te werken. Toch heb ik
van deze beslissing geen spijt gehad.”

HALLO voordeelpas
Voor de vroege vogels!
Je HALLO Voordeelpas is nog tot 31 december 2015 geldig. Ook in het nieuwe jaar
blijven genieten van steeds meer voordeel in Horst aan de Maas? Koop dan nú vast je
voordeelpas 2016! Snelle beslissers worden overladen met nog meer voordeel:
25% korting op de pas én twee maanden gratis.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Early bird-actie
Wie de HALLO Voordeelpas
Deze ea
in november koopt, betaalt 14,95
bird-actie rly
in plaats van 19,95 én krijgt
tot 30 no geldt
vember
twee maanden cadeau,
Vanaf 1 d
ecember
betaal
je weer 1
want de pas is dan ook in
9,9
HALLO Voo 5 voor de
rdeelpas.
november en december 2015
al bruikbaar.

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas
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Bespreking Poll week 43

De blauwe parkeerzone kan worden afgeschaft
Nergens meer parkeren met een blauwe parkeerkaart? Als het aan 62
procent van de stemmers ligt schaft Horst aan de Maas de blauwe parkeerzone
helemaal af in Horst. 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.
Het merendeel van de inwoners ziet de blauwe zone het liefste helemaal verdwijnen. 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.
Toch zijn er ook mensen die de parkeerzone met een blauwe streep wel
handig vinden. Zo reageert Joep uit Horst op onze website: “Laat de blauwe
zone terug komen. Dan kan het winkelend publiek twee uur lekker winkelen in
het mooie centrum van Horst. Als de blauwe zone vervalt gaan de mensen die
in het gemeentehuis en in de winkels werken die niet met de fiets komen nog
dichterbij het centrum parkeren en wel voor de hele dag. Dit is dan nadelig voor
het centrum. Dus de blauwe zone terug of nog verder uitbreiden.”

Rookvrije samenleving is illusie
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds zijn een gezamenlijke
campagne gestart om kinderen de mogelijkheid te geven vrij van tabaksrook en
de verleiding om te gaan roken op te laten groeien. Volgens de drie organisaties
beginnen er elke dag honderd kinderen in Nederland met roken. De Hartstichting,
KWF en Longfonds vinden dat ouders de kans moeten krijgen hun zoon of dochter
volledig rookvrij te laten opgroeien. Zij willen tot een rookvrije generatie komen.
Dit willen zij bereiken door initiatieven als rookvrije schoolpleinen en sportverenigingen te stimuleren en ouders meer voorlichting te geven. Een goed idee.

Jaarlijks sterven er 20.000 mensen door roken en enkele duizenden door meeroken. Wie ervoor kiest om te roken dient dit maar thuis te doen, zodat anderen er
geen last van ondervinden. Beter nog: maak de tabaksprijs zo hoog, dat mensen
ontmoedigd worden überhaupt nog te gaan roken.
Aan de andere kant is dit natuurlijk een keuze van mensen zelf. Rokers zitten
sowieso al in een verdomhoekje. Een rookvrije samenleving creëer je alleen door
het roken te verbieden. Moeten we dan zover gaan? Het blijft tenslotte je eigen
verantwoordelijkheid. Een rookvrije samenleving is een illusie. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 44) > Brievenpost heeft haar tijd gehad > eens 45% oneens 55%

Ter introductie
van de eerste winter,

Bedrijfsmakelaardij
TE KOOP/TE HUUR REPRESENTATIEF FUNCTIONEEL
BEDRIJFSGEBOUW
NIJVERHEIDSSTRAAT 6 HORST

geen 10% maar 15%
winterschilderkorting
voor binnenwerk.
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

interieur
verzorging
• Gelegen op bedrijventerrein Hoogveld nabij de op- en afritten van de A73;
• Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

• Totaal beschikbaar ± 490 m² kantoren en ± 1.020 m² bedrijfsruimte;
• Perceelsgrootte ± 3.723 m²;
• Uitbreiding huidige bebouwing mogelijk.

VERLAAGDE VRAAGPRIJS € 645.000,00 K.K.
HUURCONDITIES OP AANVRAAG

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

WWW.HAUzERENPARTNERS.COm
HA6_061983_156_200.indd 1

TEL. 077 – 321 91 30
02-11-15 12:55

kris
kras!
Instagram
Sinds kort is de HALLO niet
meer alleen op Facebook,
Twitter en onze eigen website
en niet te vergeten het
papieren nieuwsblad te
vinden, maar zelfs op Insta
gram. Sommige lezers (en dan
denk ik aan mijn oma, en
vooruit, waarschijnlijk ook aan
mijn moeder) denken nu
misschien: “Instagram? Wat is
dat?” Nu kon ik als 23-jarige
de laatste jaren echt niet meer
om het fenomeen heen, maar
ik moet wel bekennen dat ik er
zelf eigenlijk ook maar weinig
van af wist.
“Instagram is de gratis
mobiele app om digitale foto’s
of video’s uit te wisselen
middels mobiele apparaten”,
vertelt allesweter Wikipedia ons.
Instagram omschrijft zichzelf als
volgt: een gemeenschap van
meer dan 300 miljoen leden die
over de hele wereld momenten
vastleggen en delen, zodat de
foto’s een herinnering worden
die voor altijd blijven bestaan. In
praktijk betekent dit veel foto’s
van jaloersmakende tropische
witte stranden met palmbomen,
perfect gestylde ontbijtjes en
veel, héél veel selfies. Maar ook
de prachtigste natuur- of
portretfoto’s komen voorbij, van
bijna professionele kwaliteit.
Want dat is waar het omgaat:
het delen van mooie of bijzondere plaatjes en foto’s. En die
heeft de HALLO natuurlijk meer
dan genoeg. Dus gingen we aan
de slag. Want wekelijks maken
wij heel veel foto’s van evenementen, nieuwsgebeurtenissen
en mensen uit de gemeente die
wij interviewen voor een artikel.
Maar bij Instagram draait het
ook om het delen van persoonlijke momenten. Nu zitten onze
volgers vast niet te wachten op
allerlei selfies van redactieleden,
maar zo nu en dan een achterde-schermenkiekje moet
natuurlijk kunnen. Dus: als je het
leuk vindt om een paar keer per
week een leuke nieuwsfoto uit
Horst aan de Maas voorbij te
zien komen, of af en toe zelfs
een achter-de-schermenkiekje,
volg @HALLOhadm dan via
Instagram. En dan volgen we je
natuurlijk ook terug.
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Het is traditie’
Het feest van Sint Maarten valt op 11 november en wordt in Horst aan de Maas vaak op de dag of in het weekend ervoor gevierd.
Dit gebeurt vaak met een lampionoptocht door het dorp of een rondgang langs de deuren. In Horst aan de Maas viert 46 procent van de
inwoners Sint Maarten. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Sint Maarten verwijst naar Martinus van
Tours. Het verhaal gaat dat hij als jonge soldaat
een bedelaar tegenkwam aan wie hij de helft
van zijn mantel gaf. Ruim 80 procent van de
ondervraagden zegt dit verhaal te kennen.
Het merendeel van de inwoners, 75 procent,
staat tijdens Sint Maarten aan de deur om
snoep uit te delen aan de basisschoolkinderen.
Anderen gaan met hun kinderen of kleinkinderen
zelf langs de deur, lopen mee met een optocht
of gaan naar een vreugdevuur. “Ik vind het heel
feestelijk, als de kinderen met hun lampionnetjes
langs de deur komen”, reageert deze inwoner.
Van de mensen die geen Sint Maarten vieren,
doet 66 procent dit omdat ze geen (klein)
kinderen heeft. Sommigen wonen in een wijk

Inwonerspanel

1.672 leden

opinie 13

weet
(nog)
niet
4%
Ja
Nee
46%
50%

Vier je Sint Maarten

bang dat Sint Maarten een commercieel feest
waar geen kinderen meer komen.
wordt. Het is een dorpsfeest en kinderen pikken
Sint Maarten een feest waar het alleen
de boodschap heus wel op.
maar snoep draait? Dat denkt 60 procent van
de inwoners. “Maar is dat erg? Het is een leuke
traditie die wat mij
TipHorstaandeMaas
betreft mag blijven!”
is een samenwerkings
‘Dit feest is voor kinderen’
merkt iemand op.
verband tussen
Een ander voegt toe:
HALLO Horst aan de
‘We staan aan de deur met
“Toen ik zelf rondging
Maas en TopOnderzoek.
snoep’
voor snoepjes (20 jaar
Voor meer resultaten
geleden) werd het
of aanmelden voor
‘Ik ben niet thuis’
verhaal van Sint Maarten
de volgende enquête,
wel verteld, maar we
kijk op
waren toch vooral bezig met welke route we
www.tiphorstaandemaas.nl
moesten lopen om zo veel mogelijk snoep op
Reageren?
te halen. Dit zal nu niet anders zijn.” Men is niet
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

Kamiël van de Piël
Reactie op het artikel Kamiël van de Piël verleden week. Het verhaal
van de echte Kamiël van de Piël.
Op de plaats waar nu de kerk
van dit peeldorp ligt stond eens
de Leijstenkoeye. Een kilometer
noordelijk de Schreurskoeye en een
kilometer zuidelijker, in diezelfde lijn
de Dreikoeye. Het waren drie van
de vele schaapskooien die op de
heidevelden van weleer een plaats
hadden. De zandkop waarop de kerk

nog tastbare herinneringen aan die
tijd. De armoede was zo groot, dat ze
aanleiding was tot het componeren van
een Maastrichtse Carnavalsschlager.
In 1939 zong men op de melodie Rats,
Kuch en Bonen: Mien heet gen boks
aan, want Sjeng heet ze met no de Piël.
We moeten echter verder, want
we zijn nog niet op de helft van onze
reis. De oude kaart heeft voorlopig
afgedaan. De oude sporen vervagen.
Zelfs de kaart uit 1934 biedt geen

en het klooster van Evertsoord werden
gebouwd, is in meer dan dit opzicht
een historische plaats.
‘Een dag in de Peel’, was de titel
van een fotoreportage uit deze ontginningstijd. Voor de peelwerkers waren
het echter jaren van armoede. De vele
houten kampgebouwen, zoals die aan
de overkant van de weg, zijn de enige

uitkomst meer. Alleen de recente kaart
helpt ons verder. Even voorbij Huis ter
Peel gaan we rechtsaf, de Kerkuilenweg
op. Deze weg leidt ons rechtstreeks
naar het hart van de Peel. De
metamorfose is in deze peelontginning
bij Evertsoord totaal geweest. Het
oorspronkelijke landschap is grondig
gewijzigd. Niets is meer terug te
vinden van vroeger jaren. De heide
heeft plaats gemaakt voor gras. Voor
de bezanding van het restveen en het

opvullen van de diepe turfkuilen
werden de vele zandruggen
afgegraven. Daarmee werd het
landschap volkomen geëgaliseerd.
Het bochtige lijnenspel van hoogten
en laagten en het grillige patroon van
plantengemeenschappen heeft plaats
gemaakt voor een landschap dat zo
plat is als een pannenkoek.
Theo Janssen
De Weel
Sevenum

Ingezonden brief

B&W schuiven recreatiezwemmers aan de kant
Het College van B&W heeft de voorkeur uitgesproken voor een
wedstrijdbad in de Sportzone en tegelijkertijd aangegeven dat zij zich niet
verantwoordelijk voelt voor de recreatieve zwemmers, veruit de grootste
groep gebruikers van zwembad De Berkel. In de visie van B&W kunnen
recreatieve zwemmers makkelijk terecht in andere zwembaden in de regio
en wordt het recreatieve zwemmen overgelaten aan ‘de markt’. In een
brief aan de gemeenteraad maakt comité ’t Zwembad mót bliêve daar
bezwaar tegen.
In de brief van het comité aan
de gemeenteraad wordt een update
gegeven van het rapport dat eerder

naar alle raadsleden is gestuurd. Verder
wordt gewezen op eerdere bezwaren
tegen marktwerking (privatisering).

Juist de recreatieve zwemmers bieden een financiële pijler onder een
financieel gezond zwembad, aldus het
comité en daarom wordt de raadsleden
gevraagd het college niet te volgen in
het afschrijven van de recreanten. Het
comité stelt in haar brief verder dat
bij de financiële onderbouwing van de
voorkeur van B&W voor een wedstrijdbad gebruik wordt gemaakt van
ondeugdelijke cijfers en uitgangspunten.
Die cijfers zijn zo gepresenteerd dat

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

er onherroepelijk uitkomt dat gekozen
wordt voor het wedstrijdbad. Dat is ook
gebeurd bij het zogenaamde ‘draagvlakonderzoek’, waarbij de zwemverenigingen vooral aan het woord kwamen.
B&W doet voorkomen dat het draagvlakonderzoek objectief is geweest. Het
comité bestrijdt dat. Zij vraagt aan de
gemeenteraad om onafhankelijk onderzoek en daarbij niet alleen gegevens te
gebruiken van de voorstanders van een
wedstrijdbad van 50 of 25 meter lang.

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

Ook dient gekeken te worden naar het
gevolg van sloop van het zwembad,
dat wellicht ook leidt tot sloop van
sporthal De Berkel en bouw van een
nieuwe sporthal, met alle kosten van
dien. Het comité biedt de raadsleden
een bezoek aan zwembad De Berkel
aan, om nog eens de voordelen van
het behoud onder de aandacht te
brengen.
Paul Geurts namens comité
’t Zwembad mót bliêve

OUDE
VIDEOTAPES
OP DVD 4,95
Vraag naar de voorwaarden

E1

St. Lambertusplein 2a 5961 EW HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

PAS OP
niet balen

nieuwe halen
koop nu de nieuwe voordeelpas voor 2016
www.hallovoordeelpas.nl
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Commissie Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag 10 november 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis in Horst aan de Maas. De
vergadering wordt live in audio uitgezonden via
de website.
Op de agenda staan onder andere volgende
onderwerpen: “Ontwikkelingen Veiligheidsregio
Limburg Noord” en “Ontwikkelingen Gasthoês”.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 24 november 2015 besproken. Voor deze commissie komt daarvoor in
aanmerking:
• (Agendapunt 5) Voorstel om het College
opdracht te geven om te werken aan een
toekomstbestendige zwemvoorziening voor
en binnen de gemeente Horst;
• (Agendapunt 13) Voorstel tot het vaststellen
van het geactualiseerde delegatiebesluit
(voor wat betreft de commissie Samenleving);
• (Agendapunt 14) Voorstel tot het verlenen
van toestemming aan het college van burgemeester en wethouders tot het treffen van de
aangepaste Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West;
• (Agendapunt 15) Voorstel tot het vaststellen

Binnenkort

Aqua
Bootcamp
voor mannen
en vrouwen

van het Controleprotocol 2015-2017 en het
Normenkader 2015;
• (Agendapunt 16) Voorstel tot het vaststellen
van de Verordening tot 1e wijziging van de
Verordening werkgeverscommissie grifﬁe
Horst aan de Maas 2014.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom !
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens
de vergadering van de commissie Samenleving. In dat geval kunt u contact opnemen
met de grifﬁer, Ruud Poels. Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per mail via
grifﬁer@horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag 11
november 2015 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website.
Op de agenda staan onder andere volgend
onderwerp:”Toeristisch Platform Horst aan de
Maas”. Verder worden de voorstellen van de
raadsvergadering van 24 november 2015 besproken. Voor deze commissie komen daarvoor
in aanmerking:
• RV 6 Onteigening bestemmingsplan Californië
• RV 7 Voorstel tot het gewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan Centrale Verwerkings Installatie Raaijeinde
• RV 8 Voorstel tot het gewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan Klaver 8
• RV 9 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wachtpostweg 34, America
• RV 10 Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan woning Maasbreeseweg
Sevenum
• RV 11 Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Dr. Droessenweg 2-4

• RV 12 Voorstel tot het vaststellen van de nota
Parkeernormen Horst aan de Maas 2015
• RV 13 Voorstel tot het vaststellen van het
geactualiseerde delegatiebesluit (voor zover
het Ruimte betreft)
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens
de vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met
de grifﬁer, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of
per mail via grifﬁer@horstaandemaas.nl
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

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

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:
• Aartserfweg Grubbenvorst.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Dorperpeelweg 12-15

Kronenberg
Simonsstraat ongenummerd

Griendtsveen
Bekendmaking verwijdering buitenschoolse opvang uit het LRKP

Melderslo
Herenbosweg 45
Koppertweg ongenummerd

Horst
Kasteellaan
(Kasteel Huys Ter Horst)

Meterik
Dr. Droesenweg 7
Crommentuijnstraat 25

Sevenum
Steeghoek 4-6
Maasbreeseweg 9
Swolgen
Legert 6
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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.

Algemene beschouwingen
De gemeenteraad heeft dinsdag 3 november heeft de begroting voor
2016 en de meerjarenraming vastgesteld. Een sluitende begroting, alhoewel
nog voor 4 miljoen euro aan ombuigingen moet worden gerealiseerd.
Dat wil zeggen dat we met onze
financiën ook de komende jaren voorzichtig en creatief moeten omgaan.
We constateren als CDA dat een
aantal projecten goed op stoom komt,
zoals ’t Gasthoês, het accommodatiebeleid en woningbouwprojecten in
de diverse kernen. Daarnaast hebben
we stilgestaan bij de vluchtelingenproblematiek. Wij willen hierin onze

verantwoordelijkheid nemen door
proactief hierop in te spelen en 400
plekken te realiseren. Dit zal betekenen
dat er extra druk op de huurmarkt gaat
komen, bovenop het tekort dat er nu
al is. We willen inzetten op nieuwe
huurwoningen volgens het principe een
voor een vluchteling en een voor een
reguliere woningzoekende. Dat willen
we doen door particulier vastgoed hier-

voor in te zetten. Hiervoor zou een corporatie kunnen worden opgezet, samen
met de woningbouwcorporaties, die
het verhuren van particulier vastgoed
mogelijk maken. Kortom: we willen
laten onderzoeken op welke wijze extra
huuraanbod kan worden toegevoegd.
We willen inzetten op een duidelijke
economische visie voor Horst aan de
Maas in relatie tot de regio, evenals
een visie op de toeristische ontwikkeling. Met betrekking tot de regionale
economische samenwerking hebben
we concrete informatie en resultaten

gevraagd over de voortgang van het
regionale grondbedrijf en campusontwikkeling. De gemeentelijke inbreng
moet renderen in economische groei en
werkgelegenheid.
Uitvoering wordt gegeven aan
het beleidsplan sociaal domein zoals
wij dat hebben vastgesteld. We zijn
op de goede weg. Over de mogelijke
impact van rijksbezuinigingen op onze
zorgtaken willen we wel structureel
geïnformeerd worden.
Annemie Craenmehr-Hesen,
CDA Horst aan de Maas

Nulmeting nu en dan broodnodig
Als je in de toekomst wilt vergelijken of iets er beter op is geworden,
zul je uiteraard eerst moeten weten wat de huidige situatie is. Dat is dus
de nulmeting, het vastleggen van wat de huidige situatie is.
Vaak willen bedrijven uitbreiden
en dat kan, als de totaal situatie
maar binnen grenzen blijft. Voor
bedrijven waar al sprake is van
een overlastsituatie moet er door
bedrijven maatregelen worden
getroffen die de bestaande situatie

verbeteren om vervolgens een deel van
die verbetering te mogen gebruiken
om uit te breiden. De eindsituatie is
dan beter dan de bestaande situatie.
In een vergunningaanvraag wordt
vaak gesteld dat de nieuwe situatie
beter is dan de bestaande en dat er

dus om die reden geen bezwaar is
tegen uitbreiding. In de praktijk hebben
we ook gezien dat bedrijven zeiden
dat het beter zou worden, maar dat
in werkelijkheid de situatie er sterk
op achteruit ging, wat dan tot zeer
veel, terechte, klachten leidde. Mooie
praatjes dus maar een nog sterkere
overlast voor de omgeving. Omdat er
geen goede gegevens waren van de
oude situatie was het dan vervolgens

moeilijk om te handhaven. Door nu
vooraf een nulmeting te verrichten is er
echter wel een goed vergelijk mogelijk
en dus ook een goede handhaving.
Door sommigen wordt die helderheid
niet op prijs gesteld en zo kon het
dus ook gebeuren dat een motie van
de SP, D66 en de PvdA om bij een
uitbreiding van een vleesvarkensbedrijf
een nulmeting te verrichten, door
de twee grote coalitiepartijen werd

weggestemd. Hiermee voorkomen ze
dat er goede handhaving mogelijk is
en misschien is dat ook wel het doel.
Jammer, hier hadden we een stap
vooruit kunnen zetten. Wilt u hierover,
of over andere onderwerpen uw
mening aan ons kwijt, dan kunt u ons
onder andere bereiken op elke eerste
zaterdag van de maand van 11.00 van
12.00 uur in de bibliotheek van Horst.
Andries Brantsma, D66

KOM NU NAAR NUVA KEUKENS EN MAAK KENNIS MET DE KEUKENCOLLECTIE VAN 2016.

7.595,Incl. composieten werkblad,
combimagnetron, gaskookplaat,
vaatwasser, koelkast
en afzuigkap.

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.

SOMEREN-EIND
BOERENKAMPLAAN 143, T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
HEERLEN

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

VAN 12.00 - 17.00 UUR

MET DEMONSTRATIES
VAN BAUKNECHT.

DEURNE
STATIONSSTRAAT 67, T 0493-441111

BERGEIJK

A.S.
ZONDAG
GEOPEND IN
SOMEREN

TILBURG
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verenigingen 17
Lezing vliegtuigcrashes
rondom Meerlo
Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum organiseert op donderdag
12 november een lezing over de vliegtuigcrashes rondom Meerlo tijdens
de Tweede Wereldoorlog. De lezing wordt gehouden door Joop Hendrix.
In deze lezing worden veertien
vliegtuigcrashes uit de Tweede
Wereldoorlog besproken rondom
de voormalige gemeente MeerloWanssum. Er wordt ingegaan
op een algemeen beeld van de
luchtoorlog Tweede Wereldoorlog
en de verdedigingslinies van de
Duitsers. Verder wordt een beeld
gegeven van de verschillende soorten
vliegtuigen die van beide zijden

Drumpop in De Mèrthal
De achtste editie van het tweejaarlijkse evenement Drumpop vond op zondag 1 november plaats in
De Mèrthal in Horst. Drumpop wordt georganiseerd door Drumband Jong Nederland. De leden stonden zelf op
de planken en ook waren er optredens van Drumband Semper Avanti uit Grashoek, Slagwerkgroep Fanfare
Sint Cecilia uit Milheeze, Jeugddrumband Let’s Beat It uit Horst, SLEM, SLagwerk Ensemble uit Maasbree en
Pak Rammel.

Snoeidag Jong Nederland
America
Jeugdleden en vrijwilligers van Jong Nederland America (JNA) hebben op zaterdag 31 oktober dichtgegroeide
bosgebieden in de omgeving van America gesnoeid. Ze deden dit in het kader van de jaarlijkse JNA-IKL Snoeidag.

In totaal 47 jeugdleden en
13 vrijwilligers gingen aan de slag
in de gebieden De Heerepeel en
Aan de Drift. In groepjes en onder
begeleiding van een medewerker
van Instandhouding Kleine

Landschapselementen in Limburg
(IKL) werden de bossen gesnoeid.
De snoeiwerkzaamheden
werden vooral toegepast op
berkenbomen en zijn verricht met
zowel hand- en beugelscharen

als snoeischaren. Het snoeiafval is
opgestapeld in zogenoemde rillen
of schuthopen, ook wel dierenhotels
genoemd. Dit is gedaan zodat de
dieren nestjes kunnen bouwen of
schuilen.

Vogelshow in Meerlo
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert op zondag 8 november weer haar
jaarlijkse vogelshow. De show vindt plaats van 09.30 tot 16.00 uur in Zalencentrum Brugeind in Meerlo.
Op de show zullen circa
250 vogels tentoongesteld worden in
een herfstachtig aangeklede ruimte.
De show wordt gecombineerd met
een demonstratie bloemschikken

van Groei en Bloei afdeling Venlo.
Verder zullen verschillende hobbyisten
uit de regio de resultaten van hun
hobby’s laten zien. Onder andere
bosfiguren, glas-in-lood, schilderijen,

sierglaswerk, pentekeningen,
handgemaakte doosjes, puur natuur
zeepjes en crèmes, houtsculpturen,
kaarsen en dompelkaarsen worden
tentoongesteld.

deelnamen en daarna wordt specifiek
een aantal crashes uitgelicht en in
detail behandeld. Afgesloten wordt
met een overzicht van de activiteiten
die vorig jaar in de regio Venray
hebben plaats gevonden in het kader
van vliegtuigcrashes en het huidige
project dat loopt in de gemeente
Sint Anthonis. De lezing vindt plaats in
Zaal ’t Brugeind in Meerlo en begint
om 19.30 uur.

Lezing spotprenten
Eerste Wereldoorlog
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 11 november onder de
titel ‘Spotten met de vijand’ een lezing over spotprenten over de Eerste
Wereldoorlog. Inleider is Kees Verhagen uit Eindhoven.
De lezing van Verhagen vindt
plaats in zaal De Leste Geulde,
Noordsingel 75 te Horst. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur. De lezing
behandelt de duizenden affiches,
cartoons en spotprenten die tijdens
de Eerste Wereldoorlog werden
gemaakt om de soldaten en het
thuisfront te beïnvloeden. “Wij zijn
goed en zij zijn slecht”, was de
grondgedachte, stelt de organisatie.
Bijna alles was geoorloofd. Spotten
met de vijand was goed voor het
moreel van de soldaten. Spotprenten
en cartoons geven de historicus
een aparte inkijk hoe men over de

vijand dacht of moest gaan denken
en zijn bijzonder historisch bronnenmateriaal. Propaganda ontwikkelde
zich tijdens de Eerste Wereldoorlog
tot een belangrijk oorlogswapen. In
feite was er sprake van systematische massa-indoctrinatie en doelbewuste manipulatie, wordt verteld
in de lezing. Zo zijn er tot op de dag
van vandaag foutieve m
 eningen
en ideeën over deze oorlog, die
gevoed zijn door deze propaganda.
Alle partijen die aan de Eerste
Wereldoorlog deelnamen maakten
er gebruik van, van persvrijheid was
geen sprake.
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Jubileumfeest

5x11 jubileum Jeugdcarnaval Ût Ezelsköpke
Jeugdcarnavalsvereniging Ût Ezelsköpke uit Sevenum bestaat dit jaar 5x11 jaar. Daarom organiseert de vereniging op zaterdag 21 november een groot feest. Joep van Enckevort, vrijwilliger jeugdcarnaval en tevens de nieuwe
voorzitter vanaf de ingang van het nieuwe seizoen, laat de allereerste notulen zien. “Kijk, dit zijn nu de eerste
notulen. Helemaal netjes met de pen geschreven. Het is nog een simpel kladpapiertje, maar dit leidde uiteindelijk
tot de veel grotere vereniging van nu.”

verdienden, konden ze de activiteiten
organiseren.”
De jeugdcarnaval is vanaf die
eerste dag tot nu flink gegroeid.
Niet alleen in aantal vrijwilligers, maar
ook in samenwerking. “Je ziet dat de
betrokkenheid van de ouders enorm is
gestegen. Het is prachtig als je ziet dat
de ouders meehelpen. Dit is zeker een
groot voordeel”, zegt Marjan. “Het is
ook mooi om te zien hoe de jeugd met
elkaar omgaat. Vooral bij de activiteiten
zoals eieren bakken. De jongens en
meisjes hebben het ontzettend naar
hun zin. Ze maken er allemaal één
groot feest van.”

Iets speciaals
Het feest, op 21 november,
is niet alleen voor vrijwilligers
en sponsoren van Ût Ezelsköpke.
“Iedereen mag komen die in is voor
een feestje en jeugdcarnaval een
warm hart toedraagt. Vrijwilligers en

sponsoren zijn natuurlijk ook welkom.”
Joep vertelt dat de jeugdcarnaval ook
nog iets speciaals in petto heeft dit jaar.
“We hebben ons eigen jubileumlied.
Bij Tren van Enckevort, accordeonist van
Rowwen Hèze, hebben we het nummer
in de studio opgenomen. Het is nu klaar
en we gaan er ook nog een videoclip
bij maken. Op ons jubileumfeest
brengen we het ten gehore. Hopelijk
zal het nummer het komende seizoen
vaak worden gedraaid.”
De kartrekkers van Ût Ezelsköpke
zijn positief over de toekomst.
“We zullen elk jaar harder moeten
werken voor weer een onvergetelijk
seizoen, maar we blijven optimistisch.
Het gaat wel steeds moeilijker
worden, omdat veel bezoekers naar
andere dorpen gaan. Dit merken we
nu al. Maar omdat we elk jaar een
fantastisch programma draaien, draait
de jeugdcarnaval de komende jaren
zeker door.”

Basiscursus bijen
houden
De bewoners van Sevenum worden
ezels genoemd. Ezels staan namelijk
bekend om hun koppigheid. Dit hadden
de Sevenummers vroeger ook, vertelt
Marjan van den Goor, voorzitster van
de jeugdcarnavalsvereniging. “Elk
jaar wordt de klok tweemaal verzet.
De Sevenummers vonden dit maar raar
en hielden zich hier niet aan. Vandaar
de koppigheid van ezels. Dit werd

natuurlijk lastig als je een afspraak had
in Horst. Je moest dan de tijd een uur
vooruit of achteruit denken.”
“Vroeger had je vijf jeugd
verenigingen in Sevenum”, vertelt
Joep. “Er was wel carnaval, maar niet
voor de jeugd. De jeugdverenigingen in
Sevenum wilden graag voor de jeugd
de carnaval organiseren. De grote
carnavalsvereniging Dun Ezelskop

wilde wel wat geld sponsoren, maar
dan moesten de feesten op hun
manier worden georganiseerd. De vijf
jeugdverenigingen wilden dit niet,
omdat ze liever zelf de organisatie
wilden verzorgen. Om aan geld te
komen, werden er hanen geslacht
en verkocht, hier is de jaarlijkse
haantjesactie uit voort gekomen.
Met het geld dat ze hiermee

Het bestuur van Imkervereniging Horst en omgeving organiseert
op donderdag 5 november een informatieavond over hun basiscursus
bijenhouden in 2016. De informatieavond vindt plaats om 20.00 uur
in ’t Zoemhukske in Horst.
Op deze avond ontvangen
geïnteresseerden alle benodigde
gegevens omtrent deze cursus.
Zij kunnen kennismaken met de
bijenteeltleraren en de locatie waar
de cursus gehouden gaat worden.

De avond wordt verzorgd door
Ans Hoeijmakers. Aan bod komen
onder meer de doelstelling, de
opzet en de inhoud van de cursus.
Aanmelden kan via
zoemhukske_horst@hetnet.nl
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te wijzen. Op 20 november vanaf 19.00 uur verzorgt de Bibliotheek
Horst ‘t Heerlijk Voorleesavondje. Bekende Horstenaren lezen voor aan
kinderen. Kijk op www.biblionu.nl voor meer informatie.
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Boeken
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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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Eerste hulp
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twitter.com/BiblioNu

verenigingen 19

05
11

Nativitas en Citaverde

Verkoop speculaas
voor goed doel
Het Citaverde College en Stichting Nativitas uit Horst zetten zich al
zestien jaar in voor een gezamenlijk goed doel. Samen halen zij geld op voor
het zeer arme eiland Flores in Indonesië. Voor dit goede doel verkopen zij
vanaf maandag 9 november speculaas.

Feest Horster Koninklijke
Harmonie
De Koninklijke Harmonie uit Horst houdt op donderdag 12 november een receptie ter gelegenheid van
het behalen van de eerste plaats tijdens het concertconcours van de Limburgse Bond van Muziek
gezelschappen. Daar kreeg de muziekvereniging de eerste prijs in de eerste divisie. De receptie begint om
20.00 uur en duurt tot 22.00 uur en vindt plaats in café-zaal De Lange in Horst. (Foto: Hub Vermeeren)

Vrijwilligers gezocht
Equestrian Centre de Peelbergen is op zoek naar een groot aantal enthousiaste
vrijwilligers om te ondersteunen in verscheidene werkzaamheden
tijdens wedstrijden en evenementen.

Beide organisaties brachten
samen al vele tienduizenden euro’s bij
elkaar voor de bouw of renovatie van
kindertehuizen, school en gezondheids
centrum op het eiland Flores. De
praktische uitvoering en de leiding van
deze projecten is in handen van de
Belgische ontwikkelingswerkster Marie
Jeanne Colson die al meer dan 40 jaar
op het eiland woont en werkt.
In deze tijd van het jaar verkopen
de leerlingen van het Citaverde College
en medewerkers van stichting Nativitas

speculaas. Met de opbrengst hiervan
gaan zij het werk van mevrouw Colson,
ook wel mama België genoemd,
ondersteunen. Dit jaar zetten zij zich
in voor de renovatie van het tehuis
Maria Visitatie in Nebe-Blawuk. Dit
tehuis werd in 1984 door mama België
opgericht en moet dringend hersteld en
gemoderniseerd worden.
Zoals elk jaar ondersteunt Stichting
Wilde Ganzen het project weer door de
netto-opbrengst van de actie met vijftig
procent te verhogen.

Voel jij je geroepen om ons team te versterken
in ons hypermodern Equestrian Centre,
of wil je graag meer informatie?
Neem dan snel contact op en stuur een mail naar:
Equestrian Centre de Peelbergen
Travers 5, 5976 PL Kronenberg
info@peelbergen.eu

NOTE
BORN

Kwekerscafé in
Broekhuizen
Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas organiseert op donderdag
12 november haar jaarlijkse Kwekerscafé in café Maaszicht in Broek
huizen. Het is een ‘open’ café, waar iedere ondernemer in de
boomteelsector of diegenen die de boomteelt een warm hart toedragen
naar toe kunnen gaan.
Het onderwerp van het café is
Yes, een crisis. Organisator van het
kwekerscafé, Leo van de Laak, kwam
op het idee voor het onderwerp door
het boek ‘Yes, een crisis’ van Marc
Lammerts. Dit thema is volgens hem
ook erg passend voor de boomteelt.
De bijeenkomst zal onder andere
gaan over de voordelen van een
crisis. Drie sprekers gaan op het
onderwerp in.
Frans van Wanrooy,
bedrijfsadviseur boomkwekerij
van ABAB accountants gaat in

op meten en weten en reikt de
aanwezige ondernemers een
economische tool aan. Jan Janssen,
directeur van Vitelia gaat in op
collectieve afzetbevordering en wil
brainstormen over een etalage van
boomteeltproducten. Bob Vostermans,
de wethouder van agribusiness en
ruimte van gemeente Horst aan de
Maas gaat in op de vraag hoe de
ondernemer de rol van de overheid
ziet in de boomteelt. Het café gaat
om 19.30 uur van start en duurt tot
uiterlijk 22.00 uur.
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Een schuifwandkast geheel op maat
Zoekt U een kast die écht bij u past? Dan komt u vanzelf uit bij Noteborn. Hier
vindt u een ongekend ruime collectie schuifdeuren, kastwanden en inloopkasten.
En het mooie is: elke kast is maatwerk. U bepaalt dus helemaal zelf de stijl, de
kleuren en de indeling. Profiteer de hele maand november van onze unieke korting
van 21% op een Noteborn schuifwand i.c.m. een Noteborn interieur.
Deze actie geldt van 1 november t/m 30 november 2015. Vraag naar de actievoorwaarden bij onze dealer.

Uw Noteborn dealer:

Verhaag Schuifwandkasten

| Horsterweg 38 | Sevenum
T 077 4672244 | www.verhaagschuifwandkasten.nl
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maak kans op een

KEUKEN
t.w.v. € 10.000,
inclusief inbouwapparatuur
Volg Trefcenter Venlo op Facebook
en blijf op de hoogte van nieuws,
aanbiedingen en leuke acties!

HERFSTACTIE

Like ons op
www.facebook.com/trefcentervenlo
en doe mee!
De actie loopt t/m 15 november 2015.
*Kijk op www.trefcenter.nl/algemene-voorwaarden
Aan de afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

ca. 40 verschillende
winkels waaronder:

Mede mogelijk gemaakt door:

sogood

TM

HET MEEST GEVARIEERDE SHOPPING CENTER VAN NEDERLAND | IEDERE ZONDAG OPEN | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL

Dagje uit?
Kom shoppen
in Venlo!

Leurs by Night
19 november 18 - 21 uur

20%

*

Meer info
& voorwaarden:
www.leurs.nl

www.venloverwelkomt.nl

Powered by

korting op het
gehele assortiment *

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

GRATIS
ENTREE
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Een echte topper

Meterik verliest
van Arcen
Door: voetbalvereniging RKVV Meterik
De koppositie en de eerste periodetitel stonden zondag 1 november
op het spel. Onder een heerlijk najaarszonnetje en fraaie herfstkleuren
maakten RKVV Meterik en DEV-Arcen er voor 200 toeschouwers een echte
topper van.
In een tot de laatste minuut
spannende en met heel veel inzet
gespeelde wedstrijd zegevierde
DEV uiteindelijk met 1-0 en kreeg
zij na afloop van Meterik een bosje
bloemen voor de behaalde periode
titel. In de eerste helft had Meterik
veel moeite met het fysieke spel
van de tegenstander. Vanaf de aftrap
zocht DEV het initiatief en werd
Edvin Besic in de diepte gestuurd en
schoot in het zijnet. Vervolgens kreeg
Meterik zijn enige kans in de eerste
helft, na een combinatie met Dirk
van Rengs schoot Tom Verbong naast.
Het Meterik-spel bleef te onnauwkeurig waardoor de aanval veel te
weinig in stelling werd gebracht. De
groengele roken hun kans en leken
diverse keren de score te openen
maar hun vizier stond niet op scherp.
De Meterik-spelers knokten er zich
samen doorheen en wisten steeds
beter een antwoord te vinden op de
fysieke kracht van RKDEV. Vlak voor
rust moest keeper Luuk Haenen nog
redding brengen op een inzet van
Diewe Geurts.

Meterik kwam goed uit de rust
en laatste man Quincy Rubie zocht
de ruimte en schoot maar net over.
Na een mooie combinatie tussen
Dirk van Rengs en Teun Jacobs bracht
de DEV-keeper redding op een inzet
van Dré Peeters. Vervolgens zag
Arcenaar Diewe Geurts Luuk Haenen
zijn inzet keren. Meterik bleef druk
zetten. Gijs van Rengs speelde broer
Dirk aan maar zijn schot werd geblokt
en belande vlak naast het doel.
Te afwachtend spelen op het middenveld van de groenwitte leidde de
1-0 van RKDEV in. Diewe Geurts tikte
de op maat gegeven voorzet via de
binnenkant paal fraai binnen. Meterik
ging steeds meer risico’s nemen om
in ieder geval een gelijkspel uit het
vuur te slepen. Tom Verbong krulde
een toegekende vrije trap over de
muur vlak langs de verkeerde kant
van de kruising. Daarna zag Tom de
DEV-keeper nog twee keer een Inzet
van hem keren. In de slot minuut
leek Edvin Besic nog de 2-0 te scoren
maar Luuk Haenen tikte zijn inzet
naast de goal.

Billenknijpen

Melderslo–
VV Kessel: 4-2

Punten voor Set Up
Door: volleybalclub Set Up
Volleybalclub Set Up DS 1 uit Meerlo speelde zaterdag 31 oktober tegen Livoc uit Liessel. Na de verloren
wedstrijd van twee weken geleden en 3-2 overwinningen, werd het toch eens tijd voor de dames van Set Up om
terug te komen in hun eigen spel en de punten in eigen huis te houden.
De eerste set verliep goed voor de
dames uit Meerlo. Zonder al te goed te
spelen wisten ze toch een voorsprong
te creëren. Vanaf 10-5 speelden ze
prima en wisten de dames van Set Up
via 16-10 deze set te winnen met
25-19.
In de tweede set moest er sterker
worden gespeeld. Dit gebeurde helaas
niet. De dames uit Liessel pakten
deze kans met beide handen aan en
namen een voorsprong van 2-9. De
dames van Set Up beseften dat ze beter
moesten gaan spelen. De service werd
herpakt en met een goede service-

hij zelf beheerst de bal tegen het
net.
In de tweede helft stond Kessel
al vroeg klaar voor de aftrap.
De in de eerste helft voortdurend
opkomende Bert Lenders bleef nu
in de voorhoede als extra spits.
Door een man meer situatie werd
Melderslo steeds meer gedwongen
tot verdedigen. In de 51e minuut
werd het 3-1, als een kopbal via
onderkant lat de doellijn van
Melderslo overschreed. Dit werd
overigens door menig supporter
in twijfel getrokken. In de 74e
minuut was het wederom raak.
Kessel scoorde prachtig met een
boogbal in de bovenhoek. Kessel
bleef drukken en het was wachten
op de gelijkmaker. Het was echter
Bart Teeuwen die in de 92e minuut
alle energie eruit perste en de bal
veroverde. Vanaf de middellijn
begon hij aan een rush. Eenmaal op
snelheid wist geen tegenstander
hem meer te stoppen en scoorde hij
beheerst de bevrijdende 4-2.

eerste keer dit seizoen kans op een 4-0
overwinning. Daarvoor moesten ze de
laatste set wel winnen. De speelsters
hadden een sterke service, waardoor ze
direct weer op een voorsprong kwamen
van 8-1. Ze speelden de gehele set
sterk en klommen via 15-5 omhoog.
Livoc werd overklast in Meerlo. Deze
set werd door Set Up gewonnen met
25-15. Set Up DS 1 houdt voor de
eerste keer dit seizoen de 5 punten in
eigen huis. Deze week zullen ze zich
ook weer goed voorbereiden op de
wedstrijd van aankomende zaterdag
tegen Havoc.

Winst voor Sporting ST
Door: voetvalvereniging Sporting ST
De aftrap tussen het eerste team van Sporting ST uit Tienray en Swolgen en VCH uit Blerick was zondag
1 november stipt om 14.30 uur.
Sporting begon heel fel aan de
wedstrijd. Jorn Beurskens maakte
in de 18e minuut de eerste goal.
Sporting kon niet lang genieten van de
voorsprong want in de 20e minuut ging
er een lichte overtreding aan de goal
vooraf op Thijs, die daardoor het duel
verloor. De VCH-speler kwam oog in
oog met Bram en faalde niet, dus toen
stond het 1-1.
De spelers van Sporting lieten het
hoofd niet hangen en gingen gewoon
door met het goede spel. In de 35e
minuut ging Stan Theeuwen diep en
hield goed het overzicht. Jorn stond
vrij, twijfelde geen minuut en maakte
de 1-2.

Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Onder een heerlijk herfstzonnetje werd de wedstrijd van het eerste
team van Melderslo tegen Kessel gespeeld op zondag 1 november in
Melderslo. Na pakweg 42 minuten spelen en een uitslag van 2-0 op het
scorebord, leek het een makkelijke middag te worden voor de thuisploeg
Melderslo. Maar het werd billenknijpen tot in de 92e minuut.
Melderslo begon goed aan de
wedstrijd, met in de hoofdrol Dennis
Gubbels. Deze werd gehinderd bij
een voorzet, waarvoor hij een vrije
trap kreeg. De vrije trap, genomen
door Bart Verheijen, werd door
Dennis hard ingekopt boven de
graaiende keeper Wouter Allard.
Aan de overkant was het Bram
Geraedts, die gevloerd werd in het
16 meter gebied. Penalty. Maar
de jonge scheidsrechter Adriaans
besliste anders en liet doorspelen.
In de 30e minuut was het dan Bart
Verheijen die de 2-0 aantekende.
De 42e minuut van de wedstrijd:
Bart Verheijen won een kopduel
op het middenveld. Scheidsrechter
Adriaans floot voor een overtreding
en gaf Bart een rode kaart voor een
zogenaamde elleboog en Melderslo
moest verder met tien man. Maar
het was Dennis Gubbels die de pijn
een beetje verzachtte: hij scoorde
de 3-0. Na goed doorlopen, waarbij
hij zijn directe verdediger én de
doelman tot fouten dwong, schoot

reeks wisten zij terug te klimmen naar
9-12. Door deze service kwam Set Up
bij op 17-16 en wist te winnen met
25-21. Toen kwam de beruchte derde
set. Deze set wilde Set Up DS 1 niet
verliezen. Er werd hard gewerkt en met
een goede service startten de dames
van trainer Bob goed en kwamen op
een voorsprong van 9-0. Zij gaven
Livoc geen ruimte voor hun eigen spel.
Met een goede passing tijdens de
gehele set, werd deze set via 13-1 en
19-7 afgesloten met 25-10.
Door de kracht van de derde set
maakte de Meerlose dames voor de

Er waren al wat minuten
gevoetbald in de tweede helft toen
in de 50e minuut Bas van Aken het
zestienmetergebied in rende. Hij maakt
een duidelijke Schwalbe, waarbij hij
geluk had dat de scheids er geen geel
voor gaf. In de 60e minuut begon
Piet met wisselen hij haalde Bas van
Aken eruit, daarvoor in de plaats
kwam Mike Rutten. Mike kreeg het
meteen zwaar te voorduren want hij
maakte een riskante tackle op randje
van het zestienmetergebied, maar de
scheids zag er gelukkig niks in. VCH
begon meer op het doel van Sporting
te drukken. In de 70e minuut kwam
Johan van Mierlo er in voor Stan

Theeuwen en een minuut later ging
Pim Smits eruit en kwam Nick van Well
erin. VCH begon zich te ergeren aan
de scheidsrechter daardoor gingen ze
veel tackles maken maar de scheids
hield de wedstrijd goed onder controle.
In de 79e minuut werd het 1-3 voor.
Een paar minuten later kreeg Sporting
een vrije trap. Rik Miltenburg ging
achter de bal staan en legde deze
perfect op het hoofd van Johan van
Mierlo. Deze wil de bal mooi over de
keeper heen koppen maar er zat te
weinig vaart achter dus de keeper had
hem goed klem. Sporting voetbalde de
wedstrijd goed uit en zo werd het 1-3
voor Sporting.

groot assortiment
vaste planten en bomen

Beukenhaag
uk
of haagbe
ere
60-80 cm grot

maten ook verkrijgbaar

€ 0,69

60%
korting

Leibomen

Potchrysanten

stam 200 cm rek 150x150 cm

en opgemaakte schale

totale hoogte 350 cm

€ 39,95

diameter 40 cm

n

€ 1,99

Heeft u een plantenlijst van vaste planten, heesters, bomen, hagen?
Vraag onze scherpste aanbieding! Nergens goedkoper!

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

Cash-and-carry
voor consument
en bedrijf

Mooie grote hei

€ 0,89

Viooltjes

vele kleuren

zie voor nog meer lage prijzen:

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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Gezondere kantine
voor Sparta ‘18

Noodzakelijke zege voor
Wittenhorst

Voetbalclub Sparta ’18 uit Sevenum start in het weekend
van zaterdag 7 en zondag 8 november met de Gezonde Sportkantine.
Hierdoor moet het aanbod van producten in de kantine gezonder
worden.

door: Piet Nabben, voetbalvereniging Wittenhorst
De stand op de ranglijst was op zondag 1 november voor het eerste team van Wittenhorst zeker aanleiding om
de zaken te doen keren in de wedstrijd tegen De Valk uit Valkenswaard. Overigens niet zo gemakkelijk, want een
niet vlottende doelpuntenmachine moet het toch maar in deze belangrijke wedstrijd gaan doen.

De club biedt naast het reguliere aanbod gezonde snacks aan.
Daarnaast is er buiten de mogelijkheid om water te drinken.
Sparta ’18 wil stap voor stap gezondere producten proberen toe te

voegen zodat de leden en bezoekers
een betere keuze kunnen maken voor
een gezonder eetpatroon.
De club staat open voor tips en
ideeën. Dat kan via
gezondesportkantine@sparta18.nl

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

Pas jij bij ons kantoor?
Met een team van 18 medewerkers verzorgen wij
de fiscale, administratieve en bedrijfseconomische
zaken van ongeveer 800 ondernemers en
particulieren. Het aantal klanten waarvoor wij de
loonadministratie voeren en dat ons inschakelt voor
advies over personeelszaken groeit.
Daarom zijn wij op zoek naar een

ervaren loonadministrateur
op HBO-niveau
die samen met ervaren collega’s, waaronder een
jurist, onze loonklanten ontzorgt en adviseert.
Pas jij bij ons kantoor?
Geen strakke-pakken-mentaliteit, laagdrempelig,
betaalbaar, klant- en inhoudsgericht.
Dan zien we graag jouw sollicitatie met CV
tegemoet. Je kunt je richten tot Leo Reintjes, die
je eveneens telefonisch nader over de functie kan
informeren.

Leunseweg 53, Venray | T 0478 550474
www.reintjesadvies.nl

Toen de eerste de beste aanval
richting het De Valk-doel ging, was er
meteen hoop. Deze hoop vloog vrij snel
daarna in duigen. De Valk schakelde
snel om en met succes. Een keurige
aanval werd mooi met een droge knal
door Michael Rusch afgerond: 0-1.
Weg waren ineens alle goede intenties. De wilskracht bij Wittenhorst had
gelukkig intact. In de 20e minuut ging
op rechts Bram Rubie aan een solo
beginnen. Het schot werd door doelman Evert Daams niet goed onder controle gekregen en als een duveltje uit
de doos knikte Willem Heijnen binnen:
1-1. De Valk was even van de kook.

Zeker drie minuten later toen een volgende vlotte aanval werd ondernomen.
De bal kon slechts door Bas Rijkers
in eigen doel worden gewerkt en zo
stond Wittenhorst ineens voor met 2-1.
De Valk kwam direct terug met een
kansrijke aanval, die geen doel trof.
Hiermee brak dan de rust aan.
Na de thee probeerde De Valk
direct toe te slaan. De wedstrijd leek nu
weer iets in het voordeel van De Valk
te gaan verlopen. Er ontstonden echter
geen reële kansen. Wittenhorst bleef
loeren op de mogelijkheden en uit
een toegekende vrije trap in de 70e
minuut nam Kevin van Asten zijn

verantwoordelijkheid en schoot de bal
al of niet getoucheerd ineens achter de
verbouwererende doelman in het doel:
3-1. Rob Zanders trof in de slotfase nog
de lat. Een geruststellende tussenstand
zou men denken. Deze gedachte werd
in de 88e minuut een nachtmerrie.
Joris Hermans mocht geheel vrijstaand
de aansluitingstreffer binnenkoppen.
Zou deze zeker lijkende zege nog een
knauw krijgen? Gelukkig kon De Valk
in de blessuretijd geen roet in het
eten gooien en Wittenhorst kon met
opgeheven hoofd juichend het veld
verlaten. De noodzakelijke zege was
binnengehaald.

Hovoc-heren
zetten zegereeks voort
Door: volleybalclub Hovoc
Terwijl de damesvolleyballers uit Horst thuis een moeizame wedstrijd speelden tegen Eindhoven (1-3), troffen
de heren in Venlo Civitas. Ook daar geen hoogstaand spel, maar wel een 0-4 zege voor Hovoc HS 1, dat nu
27 opeenvolgende wedstrijden ongeslagen is. Een ongekende zegereeks voor het naar de promotieklasse
gepromoveerde herenteam.
Het Horster damesteam had
uitgekeken naar het duel tegen Hajraa
DS 1 en was strijdlustig. In de eerste
set was dat gevoel echter verdwenen
en liep Hovoc achter de feiten aan (1925). De tweede set bracht te weinig
verandering: te weinig servedruk, veel
persoonlijke fouten en een slordige
pass zorgden ook voor verlies van de
tweede set met 19-25. Maar de dames
van Hovoc gaven niet op en beetje
bij beetje krabbelden zij terug in de
derde set om deze met 25-18 naar zich
toe te trekken. Bij die setwinst bleef
het, want Hajraa pakte ook de vierde
(18-25) en de Eindhovenaren won-

nen zodoende met 1-3. Op papier was
het een uitgesproken wedstrijd: de
nummer laatst (Civitas HS 1 uit Venlo)
tegen de nummer twee (Hovoc uit
Horst). Het was een nieuw team, met
veel jeugd, waar de Horster heren het
tegen moesten opnemen. In de eerste
set werd de leiding meteen door Civitas
genomen. Servicefouten, onvermogen
tot scoren en zwak spel, brachten
Civitas een voorsprong van 16-22.
Een tweede time-out van Hovoccoach Bob Soberjé, waarin zijn
ongenoegen duidelijk werd geventileerd, bracht hier verandering in.
Horst zette een tandje bij. Met een

serviceserie, blokkerend en aanvallend powerplay werd een eindstand
van 24-26 afgedwongen. Een tikkeltje
onverdiend een winstpunt voor Horst.
De tweede, derde en vierde set werd er
ondermaats gespeeld, waardoor Civitas
enkele malen gevaarlijk dichtbij kwam.
Toch was het de koelbloedigheid en de
ruimte om een tandje bij te zetten dat
Hovoc een 0-4 winst gaf.
Hovoc HS 1 is inmiddels 27 wedstrijden ongeslagen en heeft weer
de eerste plaats in de promotieklasse
ingenomen, waar volgende week de
titanenstrijd wacht tegen de mogelijke
kampioen Polaris uit Helmond.

Mooie resultaten voor
HZPC op NK
Door: zwemvereniging HZPC Horst
Met zeven deelnemers vertrok de wedstrijdafdeling van HZPC Horst afgelopen weekend naar Tilburg.
Hier werden van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 november de Open Nederlandse Kampioenschappen
zwemmen gehouden.
Op vrijdag verbeterde Manon
Koster twee keer in tien minuten tijd
haar persoonlijk record op de 100
meter vlinderslag en de 100 meter
rugslag. Op zaterdag verbeterde zij op
de 200 meter wisselslag haar pr met
maar liefst 5 seconden. Op zondag
herhaalde zij dit op de 100 meter
wisselslag en verbeterde ze wederom
haar pr met een seconde. Op vrijdag
verbeterde Koen Koster zijn inschrijftijd op de 400 meter wisselslag met
4 seconden. In de B-finale (finale voor
de nummers 9 tot en met 16) eindigde
hij als tweede, wat een 10e plaats van
Nederland betekende. Ook op de 200
meter wisselslag zwom hij op zaterdag
een persoonlijk record van ruim twee

seconden en eindigde hij als tweede
in de B-finale. Op de 100 en 200
meter schoolslag bleef hij net onder
en net boven zijn pr. Ingrid van Horen
verbeterde op vrijdag haar pr op de
400 meter wisselslag met vijf seconden
en eindigde in de B-finale als tweede.
Op zaterdag eindigde ze wederom
als tweede in de B-finale, dit keer op
de 200 meter vlinderslag. Ook op de
200 wisselslag verbeterde ze haar
inschrijftijd. Judith van Meijel kwam op
vrijdag aan de start op de 400 meter
wisselslag en 200 meter schoolslag.
Ze eindigde respectievelijk als vierde en
zesde in de A-finale. Op zaterdag werd
ze wederom vierde op de 200 meter
vlinderslag. Op zondag zwom zij nog de

400 meter vrijeslag. Hierop eindigde ze
als vierde in de B-finale.
Björn Piket startte op vrijdag met
de 200 vrijeslag en op zondag op de
100 wisselslag. Op beide afstanden
bleef hij net boven zijn pr. Serafina
Vlijt zwom de vlinderslagnummers:
50, 100 en 200 vlinderslag. Ook zij
bleef net boven haar pr’s. De jongste
deelnemer van HZPC was Imke van den
Hoef. Ze kwam aan de start op de 200
vrijeslag en 200 vlinderslag.
Tot slot zwommen de vijf dames
nog de estafettes. Op de 4x100 wisselslag misten ze net de finale en eindigden ze als 9e. Op de 4x200 wisselslag
eindigde het team als 12e en op de
4x100 vrijeslag als 13e.

sport 23
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Tegen VV Hegelsom

Overwinning voor SVEB
Door: Wiel Hendrix, voetbalvereniging SVEB
Het eerste team van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst speelde zondag 1 november
tegen VV Hegelsom.

Nieuwe ballen voor
Sparta ’18 en Afrika
Voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum heeft door sponsoring via
Miguel Theunissen, werkzaam bij Henkel en jeugdleider van de D2,
nieuwe ballen en ballentassen aan kunnen schaffen. De oude ballen
krijgen een nieuw leven in Afrika.
Afrika terecht gaan komen. Het transport van deze ballen is betaald uit het
sponsorgeld. Deze sponsoractie heet
‘All you need is a ball’ van Stichting
Children’s Dreams for Africa en
Stichting Kans op de Toekomst.

De sponsoractie hoorde bij het
MIT-Project (Make an Impact on
Tomorrow) en was zo opgezet dat
het bedrag dat Sparta’18 voor de
nieuwe ballen kreeg ook inhield dat
de afgekeurde ballen van de club in

HC Wittenhorst verliest van koploper
Door: handbalclub Wittenhorst
De mannen van het eerste team van handbalclub Wittenhorst
speelden op zaterdag 31 oktober in Goirle tegen koploper GHV. Wittenhorst verliest de wedstrijd met 33-19.

Tim Geurts scoort de 1-4 (Foto: Thijs Janssen)

In de tweede helft begon SVEB
voortvarend door het aanspelen van
Giel Seuren die op snelheid twee
spelers passeerde, echter de eindpass was weer niet goed. Hegelsom
deed het beter en scoorde 1-2. Er
volgden twee vrije trappen voor SVEB,
rand strafschopgebied en nummer

stuurde Tim deze man het bos in en
de keeper naar de verkeerde hoek,
1-4. In de 79e minuut was het weer
raak. Joep Verheijen bracht de stand op
1-5. Hegelsom was leeg gespeeld en
niet meer bij macht om de aanval te
kiezen. In de 89e minuut bracht Dean
Crompvoets de eindstand naar 1-6.

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

Helaas werd het op het eind
van de tweede helft duidelijk dat
het gemis van een aantal vaste
opbouwers z’n prijs zou hebben.
GHV wist opeens alle gaten te
vinden en bij rust stond het dan
ook 16-10 in het nadeel van Horst.
Maar er was nog een tweede helft.
Natuurlijk werd ook hier er weer
sterk begonnen door de Horstenaren,
maar op een of andere manier zat de
concentratie deze avond niet goed,
veel ballen gingen in het blok en
anders wel tegen de boom van een
keeper van GHV. De tegenstander
daarentegen bleef gewoon doorgaan
met scoren en ondanks de prachtige
laatste reddingen van de keeper van
Horst, mocht het niet meer baten.
Einduitslag 33-19 verlies.

Bart Seuren
Bandenservice

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
dan 21 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Plantenkwekerij van Vegchel
is op zoek naar een:

Vrachtwagenchauffeur
in combinatie met

algemeen medewerker m/v
• in bezit van rijbewijs C E
• code 95
• technisch inzicht en ervaring in de tuinbouw.

Uw schriftelijke reactie voorzien van CV richten aan:

Plantenkwekerij van Vegchel
Molengatweg 2d, 5961 PA Horst
E-mail: n@plantenkwekerijvanvegchel.nl

met deze bon
€ 10,- korting
bij aankoop van
twee of meer
autobanden

met deze bon
€ 10,- korting
bij aankoop van
twee of meer
autobanden

Hegelsom
deed het beter

twee was raak. Giel Seuren werd in
de 55e minuut neergelegd voor de
zestienmeterlijn en Joris de Mulder
liet de bal in het doel liet verdwijnen,
1-3. In de 70e minuut werd door een
mooi opgezette aanval Tim Geurts
in vrije positie aangespeeld. Met
de laatste man nog als struikelblok,

Bart Seuren
Bandenservice

De eerste 15 minuten waren
rommelig en met weinig verzorgd
spel. Het was duidelijk, de thuisploeg
met wilde lange ballen, veel strijd en
fysieke kracht, het combinatiespel van
SVEB verhinderen. Bijna alle duels werden gewonnen door de thuisploeg en
het niveau was hierdoor bedroevend.
SVEB probeerde met verzorgd voetbal
er wat lijn in te brengen, maar de
thuisploeg gaf hier weinig ruimte voor.
In de loop van de wedstrijd kwam SVEB
wat beter in haar spel en verschillende
goed opgezette aanvallen volgende,
waarvan jammerlijk de eindpass
mislukte. Het kon niet uitblijven en in
de 22e minuut vanuit een hoekschop
werd er prima doorgekopt door Thijs
de Mulder en perfect afgerond door
Joris de Mulder, 0-1. De thuisploeg
zette nog een tandje bij. SVEB trok
het initiatief naar zich toe, maar had
moeite met de stugge verdediging.
Zowaar in de 26e minuut een aanval
van Hegelsom over rechts en een
voorzet op maat, maar de k opbal die
daarop volgde was een prooi voor
doelman Casper Lijnders. Het spel
werd veel onderbroken door kleine
overtredingen, waardoor sprankelend
voetbal onmogelijk was. SVEB was in
de 44e minuut succesvol en met een
perfecte pass van Joep Verheijen op
Giel Seuren, stand 0-2.

De heren van Wittenhorst
v ertrokkenvanuit café De Lange
richting Goirle. Eenmaal omgekleed
en warmgelopen, werd het in de
tactische bespreking al snel duidelijk
wat de bedoeling was: “Het zal
vanavond niet makkelijk worden,
maar we moeten vechten voor
elke centimeter.” Met goede moed
startten de mannen dan ook aan
de wedstrijd. Na een sterke redding
van de keeper in de beginfase kon
Wittenhorst al snel voorkomen dit
werd voortgezet en na tien minuten
spelen was er een stand van 3-5
in het voordeel van Horst bereikt.
“Het gaat goed, zo moeten we door”,
werd er gedacht. Ondanks technische
fouten bleef het dan ook lang gelijk
opgaan.

* actie loopt t/m 31 december 2015
* één bon per auto

Hoofdstraat 47 Lottum

077 463 1700

www.bartseuren.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

Jasper Kleuskens
15 jaar
America
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Dat ligt er aan welke tijd van het jaar
het is. Ongeveer in het begin van het
jaar luister ik veel carnavalsmuziek.
Vooral veel liedjes van het LVK, dat
wordt hier thuis ook vaak gedraaid.
Rond het eind van het jaar luister ik
vaak naar Rowwen Hèze. Mijn favoriete
nummer is ‘Limburg’, daar zit veel sfeer
in en iedereen kent het liedje wel.
Dit jaar ga ik ook op zaterdagavond
naar het Slotconcert, het is altijd heel
gezellig.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Dat zou ik op het strand tijdens zonsondergang vragen. Het is wel een van de
meest romantische plekken denk ik.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik voor altijd 18 jaar willen
zijn. Dan heb je net je rijbewijs en ben

je volwassen. Ik zou met vrienden op
vakantie gaan naar een warm land
zoals Spanje ofzo, me nergens druk om
maken en lang leve de lol.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik wil graag een keer parachutespringen. Het lijkt me mooi om vanuit de
lucht alles te bekijken. Het liefst wil
ik dat hier in de buurt doen, zodat je
alles kunt aanwijzen. Ik heb het nog
nooit gedaan, het lijkt me heel vet.
Misschien ook een beetje eng, maar
het is denk ik wel kicken om daarboven
in het vliegtuig te staan en uiteindelijk
toch te springen.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Veel eten. Het moet niet te gezond zijn,
ik denk zoiets als friet, Chinees of shoarma. Ook zou ik mijn vrienden meenemen voor de gezelligheid en om me
gezelschap te houden. Als laatste wat
geld denk ik. Stel dat ik toch van het
eiland afkom, dan is dat wel handig.
Wat vind je van het alcoholbeleid?
Vrij zinloos. Ik vind dat leeftijd terug
moet naar 16 jaar. Ze houden het toch

aan
Jasper Kleuskens

niet tegen, onder de achttien kom je
evengoed wel aan alcohol.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Toen ik 6 jaar was, kreeg ik bij de
kapper allerlei verschillende kleuren
gel in mijn haar. Dat vond ik toen
best wel cool, maar nu vind ik het
belachelijk.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Vorig jaar met jeugdcarnaval mochten
de jeugdprins en jeugdprinses allebei
een adjudant uitkiezen. De jeugdprins
koos mij toen als adjudant. Dat vond ik
erg leuk, van dat moment kreeg ik wel
kippenvel. Ieder jaar vier ik carnaval,
het is altijd heel gezellig.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als je op een podium staat en voor een
grote groep iets moet presenteren en
dan niet meer uit je woorden komt.
Dan zou ik wel graag door de grond
willen zakken. Gelukkig is het mij nog
nooit gebeurt. Dat wil ik ook graag zo
houden, haha.

Zon of Sneeuw?
Het liefst de zon, want dan is het
lekker warm. Dan kun je naar het
zwembad of het strand gaan om
verkoeling te zoeken. Sneeuw vind ik
te koud en met fietsen is het erg glad,
dat is irritant.
Welke vraag zou je willen stellen
aan een helderziende?
Ik zou willen weten hoe oud ik word,
dan zou ik precies alle dingen kunnen
plannen die ik nog wil doen voordat ik
er niet meer ben. Parachutespringen,
een rondreis maken of een paar dagen
in de jungle staan op mijn lijstje.
De jungle lijkt me heel mooi. Er is
volledige rust en er zijn veel dieren.
Het lijkt me mooi om te zien hoe de
natuur in elkaar zit.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn telefoon en het geld wat ik
zelf verdiend heb. Ik gebruik mijn
telefoon veel om te communiceren
met anderen en het is handig als je
snel iets wilt regelen of vertellen.
Vooral WhatsApp en Facebook gebruik
ik veel. Het geld heb ik zelf verdiend,
dus is het extra kostbaar. Ik werk
bij een tuinder en dat is altijd wel
gezellig.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies kreeg ik van een
leraar. Hij geeft elektro op het
Dendron. Hij leerde me hoe ik het
beste alles kon monteren op een bord
en hoe je de dingen uit kon voeren.
Later wil ik graag iets in die richting
gaan doen.
Welk klusje vind je echt vreselijk
om te doen?
Mijn voetbaltas opruimen. Ik voetbal
bij AVV America en als ik terugkom van
het trainen of een wedstrijd gooi ik
de tas altijd in een hoek. Mijn ouders
zeggen dan altijd dat ik die tas nou
eens moet opruimen. Het is niet veel
werk, maar als ik net thuis ben, heb ik
daar geen zin in.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou in een film met Steven Seagal
willen spelen. Het maakt me niet uit
welke. Hij speelt in actiefilms en er
gebeurt altijd wel wat, het zijn geen
saaie films. Ik vind de vechtkunsten
die hij uitvoert altijd heel ‘sjiek’.

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE BADMODE TAFELMODE

KOUD G

D VAANNELNNSAISC|BINSLHOPNET?ENN!
EHAFL

DE NIEUWE COLLECTIE

OVERTREKKEN | LAKENS |

HOESLAKE

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

poeliersbedrijf
Ze zijn er weer

✃

Theo van Eeuwijk

MASTBROEK
tamme konijnenachterbouten

7 stuks € 10,00 per stuk € 1,50
ze bon 1 gratis erbij

de
Tegen inlevering van

Alleen geldig op dinsdag 10 november 2015

Hip
Groot nieuws afgelopen
week. De politie eenheid in
Horst aan de Maas steunt
burgerinitiatieven om een
WhatsApp groep te maken in
buurten. Hip hoor, maar ik ben
er cynisch over.
Het zal best zo zijn dat een of
andere studie aan de universiteit
van Tilburg bewezen heeft dat
inbrekers buurten mijden waar
de inwoners gebruik maken van
WhatsApp-groepen. Maar ik
denk dat het niet werkt.
De bedoeling van deze groepen
is dat mensen via WhatsApp
elkaar berichtjes sturen wanneer
ze iets verdachts zien. Als buren
in een wijk met sociale binding
bel je elkaar of ga je even naar
elkaar toe wanneer er iets
verdachts plaatsvindt. Alsof
mensen elkaar dan echt gaan
WhatsAppen. Zoiets als: “Joe
buurman ik zie een dief in je
tuin.” “Dat is mijn vrouw die ik
er net uit gezet heb slimbo.”
Ach ja, een voordeel is wel dat
er dan grappige dialogen
ontstaan.
En wanneer er geen sociale
binding is in een wijk, dan gaan
mensen elkaar ook niet
WhatsAppen wanneer ze iets
verdachts zien. Die sociale
binding ga je echt niet creëren
door zo’n WhatsApp groep.
Bovendien, we leven in tijden
van vergrijzing. Ik ken weinig
hippe bejaarden die aan
WhatsApp doen (Wel een aantal
hippe bejaarden die in plaats
van breien 24/7 aan Facebook
doen, niet echt aan te raden kan
ik je zeggen).
Als kers op de taart zag
ik een foto van een bord naast
de weg waarop staat:
“Attentie, deze buurt werkt met
een WhatsApp-Alert!” En dan
met zo’n heel hip tekentje van
WhatsApp erbij. Goh, die dieven
zullen schrikken zeg. Ik denk
eerder dat ze er misbruik van
zullen maken, door zo’n groep
te hacken en dan te kijken wat
er gezegd wordt. Op die manier
worden die WhatsApp-Alert
buurten nog populair onder de
dieven! Effectief initiatief ook…
Liefs, Anne
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Eendracht Meerlo viert
jubileum
Fanfare Eendracht Meerlo viert dit jaar het 125-jarig bestaan. Op zondag 8 november is er vanaf 13.00 uur een
receptie in de Speulplats in Meerlo.
In 1890 werd vanuit de
zangvereniging Eendragt, Fanfare
Eendracht Meerlo opgericht. Dit
betekent dat de vereniging dit jaar
125 jaar bestaat. De wijsheid van
toen, om door te musiceren het
“gezelligen verkeer te bevorderen”
is nog steeds uitgangspunt van de
muziekvereniging. Naast de jaarlijkse
tradities waaraan de fanfare deelneemt
bij dorpse activiteiten wil Fanfare
Eendracht zich goed profileren in de

regio. Onder de naam Muziekfabriek
worden samenwerkingen met
andere verenigingen en clubs
gezocht om muziek, in de breedste
zin van het woord, bij jong en oud
onder de aandacht te brengen.
Zondag 25 oktober heeft Fanfare
Eendracht nog deelgenomen aan
het festivalconcours van de LBM. Een
vereniging met potentie en een mooie
klank was de beoordeling van de jury.
Ter gelegenheid hiervan organiseert

de jubilerende Fanfare Eendracht een
receptie.
Aansluitend vindt een veiling
plaats. Meer dan honderd kavels
worden vanaf 14.00 uur geveild door
veilmeester Jan Poels. Voor de kinderen
is er een Rad van Fortuin.
Fanfare Eendracht sluit het
jubileumjaar af met een Promsconcert,
op zaterdag 2 januari in Schouwburg
te Venray, genaamd Music One
Two Five.

Langs de deuren

Caldenbroich Music Sint Maarten in Horst
Night Grubbenvorst
Roy Verbeek

Het feest van de heilige Sint Maarten vindt op dinsdag 10 november weer plaats. Voor veel kinderen is dit een
gelegenheid om langs te deuren te gaan met lampionnen en snoep te verzamelen. In Horst zijn echter ook nog
verschillende andere activiteiten gepland.

Een vakkundige jury zal dan de mooiste Horst vanuit het Sint Lambertusplein
Zo kunnen kinderen op zaterdag
Het tweejaarlijkse Caldenbroich Music Night in Grubbenvorst vindt op
zaterdag 7 november voor de zesde keer plaats. De avond start om 20.00 uur 7 november tussen 14.30 en 16.30 uur fakkels of lampionnen van de kinderen om 19.00 uur. Iedereen mag zich bij
de stoet aansluiten. De tocht gaat
een lampion gaan maken in de blokhut te beoordelen.
in ’t Haeren en wordt gevuld met gevarieerde muziekoptredens en een
richting de hoek van de Meterikseweg
Op dinsdag 10 november mogen
van Jong Nederland Horst. Daar zal
professionele lichtshow.
kinderen van 17.30 tot 18.15 uur langs en de Beekstraat, waar een groot
namelijk knutselgerei aanwezig zijn.
Sint Maartensvuur ontstoken wordt
de deuren gaan in Horst. Na deze
Kinderen moeten wel zelf een lampje
intieme luisterliedjes Vorig jaar tijdens
Orkest en slagwerkensemble van
en de prijzen van de fakkelwedstrijd
rondgang vertrekt Sint Maarten met
het Rozenfestival 2014 in Lottum gaf de meenemen. Na de knutselmiddag
harmonie St. Joseph laten in samenuitgereikt worden.
de Drumband van Jong Nederland
wordt een fakkelwedstrijd gehouden.
groep drie avondconcerten in de kerk.
werking met een combo diverse
Joep Thijssen speelde trompet bij
muziekstromingen elkaar ontmoeten,
van Mark & Clark Band tot Frank Sinatra de Grubbenvorster jeugdharmonie
en Harmonie St. Joseph, trompet bij
en van Frank Boeijen tot Led Zeppelin.
jachthavenorkest De Nautika’s, zang
Dit alles in samenwerking met lokale
en gitaar bij bruiloftsorkesten Music
en regionale, deels professionele,
Fever en Hap Hazard en zang en
artiesten. Vaste artiest is zanger Roy
gitaar bij Ierse band Paddy’s Heavy
Verbeek, ook bekend als regelmatige
gastzanger bij Guido’s Orchestra. Verder Circus. Momenteel musiceert hij bij
treden op Angels Rule en Joep Thijssen. The Stronkeys en Fort Knox als zanger/
De pop/rock coverband Flash! viert op vrijdag 20 november haar eerste lustrum in de Wingerd te Sevenum.
gitarist en leent zichzelf regelmaDe groep Angels Rule bestaat uit
De band bestaat vijf jaar en organiseert om die reden een optreden.
tig uit aan diverse projecten zoals
Marlies Driessen, Anneke Miggiels,
de Grubbenvorster Allstars en het
Caroline Ermers en Roel Verheggen,
heeft Flash! een akoestisch duo
Daarnaast wordt de levensloop
Tijdens deze avond gaan
Noormannenschouwspel te Asselt.
allen afkomstig uit de regio Boxmeer.
weten te strikken, namelijk Suzan
van Flash! en een preview van de
verschillende gastartiesten die
Voor meer informatie kijk op
Hun repertoire is zeer breed: van
gloednieuwe show voor seizoen 2016 & Jurrian, en DJ Stijn Linders vult de
de afgelopen vijf jaar met Flash!
musical tot popsongs en van gospel tot www.caldenbroichmusicnight.nl
avond muzikaal.
gepresenteerd. Als voorprogramma
gespeeld hebben, de revue passeren.

Flash! viert vijfjarig
jubileum

Pony Spektakel Doedag

Cultuurkapel Deurne presenteert
Agenda november / december

Voor de jeugd van 7 tot 18 jaar in Noord-Limburg
organiseren wij een leuke DoeDag om kennis te maken
met ponyrijden in Velden op zondag 15 november.

Zaterdag 7 november

Beans & Fatback (NL)

Deelname is gratis.

Pop/rock/blues

Zie www.menwedstrijdenhorst.nl

Donderdag 19 november

Hollis Brown (USA)
Rock/country/blues

Vrijdag 27 november

The Empty Hearts (USA) + 70’s & 80’s vinylparty

BOMBINO

Met de originele bandleden: Blondie, The Romantics en The Cars!

Dinsdag 1 december

Bombino (Niger)

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

Wereldact

Woensdag 16 december

Dirk Scheele (NL)
Kindervoorstelling

Cultuurkapel Deurne • Vlierdenseweg 109 • T 0493 35 47 41
www.facebook.com/cultuurkapel - Like ons en win kaartjes!
www.zorgdorpdeurne.nl/activiteitenkalender

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

BEANS & FATBACK

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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Lampions maken in
De Locht
Kinderen mogen op zondag 8 november onder begeleiding in Museum De Locht in Melderslo een lampion
maken. Deze activiteit is in het kader van Sint Maarten.
Het maken van Sint Maartenlampions is inmiddels een traditie
in Museum De Locht. Natuurlijk mag
de lampion na afloop mee naar huis

genomen worden. Zondagmiddag zijn
ook de smederij en de stroopmakerij
zijn in bedrijf. Het museum is deze
dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

De demonstraties beginnen om
13.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Klucht

Tovri speelt Inpakke en
wegweze
Toneelvereniging Tovri uit Meterik speelt zaterdag 7 november de klucht Inpakke en wegweze in ’t Gasthoês
in Horst. De uitvoering begint om 20.15 uur.
Het is derde opvoering van deze
voorstelling. De eerste twee vonden
plaats in Meterik. Zoals al vele jaren
gebruikelijk is, wordt de slotvoorstelling
in Horst gespeeld. Acht spelers en
vele anderen staan op het podium
voor een avondvullend programma.
Het is een klucht van Ray Cooney
in een bewerking van Jon van Eerd,
onder regie van Lisette Leenders. Het
verhaal draait om Harrie Vermeulen

die een koffer met veel geld vindt bij
de bushalte van het station in Venlo.
De brave boekhouder twijfelt wat hij
moet doen. Zijn onzekerheid is echter
slechts van korte duur. Hij telt, hertelt
het geld, maakt dan snel een plan en
spoedt zich naar huis om dit aan zijn
vrouw Carla te vertellen. Zij kan en wil
het enthousiasme van haar man niet
delen omdat zij haar dagelijkse ritme
verstoord ziet worden. Harrie is echter

vastbesloten zijn plan door te zetten
en te gaan genieten van de geneugten
des levens. Wanneer even later zwager
en zus op de stoep staan om zijn
verjaardag te vieren, krijgt het spel
een wending en wordt de spanning
opgevoerd. Als daarnaast ook nog de
politie zich meldt bij familie Vermeulen
wordt de verwarring compleet.
Kijk voor meer informatie op
www.tovri.nl

Eerste prijs
voor Horster hiphopformatie
Dansformatie Ambition van de Froxx in Horst heeft op zondag
1 november de eerste plaats gehaald bij een hiphopwedstrijd van de
Brabantse Danssport Organisatie (BRADO) in Sittard.
Ambition kwam uit in de categorie small groups junior. Het was de
eerste keer dat ze als groep deelnamen bij de BRADO-wedstrijden.

Een driekoppige jury bepaalde dat
Ambition de beste voorstelling gaf.
Het evenement vond plaats in dansschool Clara Lamar.

Eerste prijs voor
Slagwerk St. Joseph
Het Slagwerkensemble van Harmonie St. Joseph uit Grubbenvorst
heeft zondag 1 november deelgenomen aan de concertwedstrijd voor
slagwerkensembles in Etten-Leur. Zij behaalde daar de eerste prijs met
lof der jury en promotie.
De generale op zaterdagavond
was volgens de harmonie
veelbelovend met strak slagwerk en
veel concentratie. Vol goede moed
werd zondag dan ook het podium
betreden om daar een muzikaal
hoogstandje af te leveren. De jury

was duidelijk over de kwaliteit van de
verrichtingen van de Grubbenvorster
slagwerkers. Hun werken, uitgebracht
in de tweede divisie, werden beloond
met 91,75 punten, goed voor een
eerste prijs met lof der jury en
promotie.

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Bezoek ook
onze website..
www.modehuiscruysberg.nl
voor de nieuwe
kortingcollectie!

25% sen*
op winterjas
7 nov. 20152015
5, 6 5,
&67&NOVEMBER

MAGAZIJNVERKOOP!
Vesten & truien v.a. € 7,50
50
Blouses&entruien
shirts v.a.
v.a. € 7,7,50
Vesten
50
Schoenenen shirts v.a.
v.a. € 7,17,50
Blouses

zondag

15 november 2015
11.00 - 16.00 uur

KEIZERIN MARIALAAN 2
NIEUWVELD 59 + 61, HELMOND
GOORSEDIJK 6, MIERLO

Pantalons & rokken v.a. € 10,00
00
Blazers & rokken v.a.
v.a. € 10,
15,00
Pantalons
00
Winterjacks
v.a. € 15,
20,00
Blazers
v.a.
*tenzij anders aangegeven

50
00
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271
|| www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl
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v.a. 17, Winterjacks

v.a. 20,
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l
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ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

WWW.ROC-TERAA.NL

25436/8

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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De Schakel in de prijzen
Groep 8 van basisschool de Schakel in Broekhuizenvorst is in de prijzen gevallen met de verkoop van
kinderpostzegels. Zij behoren voor de zesde keer bij de 21 best verkopende scholen van Nederland.
De kinderen werken er dan ook hard voor. In groepjes van 2 à 3 kinderen zorgen ze ervoor dat ze echt elk
huis in Broekhuizen en Broekhuizenvorst gehad hebben. Het doel is zoveel mogelijk geld ophalen zodat de
projecten van de kinderpostzegels goed ondersteund kunnen worden. Maar de beloning van een schoolreisje
naar Walibi laten zij zich natuurlijk ook niet ontglippen.
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Assunta & Light
Orchestra in Horst
Het Belgische muzikaal duo Assunta & Light Orchestra treedt op zondag
8 november op in café Cambrinus in Horst. Het optreden begint om 16.00 uur.
Het Belgische duo speelde
onlangs in het VPRO-programma
Vrije Geluiden en dat leverde hen
veel reacties op. Onlangs debuteerde
het duo met hun debuutalbum

Occupied by the Sun. Af en toe
kenmerkt hun muziek zich door
een licht Zuid-Europees ritme, maar
het zwaartepunt ligt vooral in hun
performance.
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FTNON-Dofra gevestigd in Horst produceert en verkoopt machines voor de vers
verwerkende industrie, alsmede voor het kweken van champignons. Onder
onze afnemers bevinden zich vooruitstrevende telers, maar ook internationaal
bekende industriële verwerkers van groenten en fruit zoals Heinz, Domino’s
Pizza, Bonduelle en Cêla Víta. De machines en productielijnen van FTNONDofra worden wereldwijd afgezet.

Wij zijn op zoek naar twee parttime medewerkers als:

Management en Administratieve
ondersteuning m/v
Als Management en Administratieve
ondersteuning ben je verantwoordelijk voor een
breed scala aan werkzaamheden, waaronder:
de financiële administratie;
de HRM taken;
de ondersteuning van het Management;
het coördineren van binnenkomend telefoonen mailverkeer;
het ontvangen van klanten en leveranciers.

Jullie zijn collega’s die een trekkersrol willen
vervullen, die initiatief nemen en op een
vriendelijke wijze mensen te woord staan.
Belangrijk is dat je:
Engels en Duits spreekt en schrijft;
bekend bent met MS Office en ERP ervaring hebt;
mbo denkniveau hebt (liefst met secretariële of
administratieve opleiding).

Je profiel

Voldoe je aan dit profiel solliciteer dan
vandaag nog!

Wij zijn op zoek naar twee capabele, zelfstandig
opererende medewerkers voor een duobaan van
beide 20 tot 24 uur die samen de werkweek
dekken.

Voor sollicitaties en nadere informatie kun je
terecht bij Stephan Toxopeüs of Frank Verschuren,
via telefoonnummer 077 - 399 98 88 of per e-mail
aan info@dofra.nl

www.ftnondofra.com

FTNON Dofra b.v.
Nijverheidsstraat 11, 5961 PJ Horst
The Netherlands
+31 (0)77 399 98 88

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
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Voorstelling ’n Maatje Meer
do 12 november 19.45 uur
Organisatie: Toffedag.nl,
Theater Kleinkunst en de Bekkerie
Locatie: creatief centrum de
Baersdonck

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Voorstelling
‘Inpakke en wegweze’

Voorlichtingsbijeenkomst
leven met chronische pijn

Lezing vliegtuigcrashes
rondom Meerlo tijdens WOII

za 7 november 20.15 uur
Org: toneelvereniging Tovri
Locatie: ’t Gasthoês

wo 11 november
20.00-21.30 uur
Organisatie: o.a. Cesar Horst
Locatie: BiblioNu

do 12 november 19.30 uur
Organisatie:
Heemkundevereniging
Meerlo-Wanssum
Locatie: zaal ’t Brugeind

Duitse Schlageravond

Slotconcerten Rowwen Hèze
vr 6 en za 7 november
Locatie: feesttent

za 7 november 21.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Hegelsom

Theaterproductie:
Cup of tea

Café De Verbeelding
do 12 november 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Optreden Mylk

Melderslo
Lampion maken

Zondag in ’t Zuiden met o.a. za 7 november
Muzikantine Blaast Op
Organisatie: a capellaformatie

za 7 november 22.00 uur
Locatie: café de Buun

zo 8 november 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

zo 8 november 13.30-20.00 uur
Locatie: feesttent

Quintella
Locatie: zaal Debije

Receptie
Horster Koninklijke
Harmonie

Demonstratie hoeden maken

Tentoonstelling Hegelsom
vroeger en nu

zo 8 november en di 10 november
14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

do 12 november
20.00-22.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Sevenum

Kronenberg

vr 6 t/m zo 8 november 20.00
uur
Organisatie: toneelvereniging
Setovera
Locatie: De Wingerd

Broekhuizen
Kwekerscafé

do 12 november 19.30-22.00 uur
Organisatie: Boomteeltstudieclub
Horst aan de Maas
Locatie: café Maaszicht

zo 8 november 14.000-17.00 uur
Organisatie: Stichting Heemkunde
Hegelsom
Locatie: gemeenschapshuis Debije

Horst

Grubbenvorst

Informatieavond over cursus
bijenhouden

Caldenbroich Music Night
za 7 november
Organisatie: o.a. harmonie
St. Joseph
Locatie: gemeenschapshuis
’t Haeren

di 10 november 18.30-20.00 uur
Locatie: Ericaplein

za 7 en zo 8 november
Organisatie:
Ruiterclub De Karwats
Locatie: Equestrian Centre
De Peelbergen

wo 11 november 19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis
De Torrekoel

Meerlo
Vogelshow

Lampion maken

Lezing spotprenten Eerste
Wereldoorlog

za 7 november 14.30-16.30 uur
Organisatie: Jong Nederland Horst
Locatie: blokhut Jong Nederland

wo 11 november 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: zaal De Leste Geulde

zo 8 november 09.30-16.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
De Gevleugelde Vrienden
Wanssum e.o.
Locatie: zaal ’t Brugeind

Nationale Natuurwerkdag
za 7 november 09.00 uur
Organisatie: Groengroep
Sevenum
Locatie: Blakterbeekpark

Sint Maarten lampionnentocht en Sint Maartensvuur
za 7 november 17.00 uur
Organisatie: Jongeren Gilde
Sevenum
Locatie: van de kerk naar de
Blokhut

Den Bosch zingt in
Hegelsom

Gezocht cafetaria
medewerk(st)er

Gemengde Zangvereniging Egelsheim was in het voorjaar te gast in het Jheronimus Bosch Art Center in Den
Bosch op het Voorjaarsconcert van Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch. Op zondag 15 november brengt dit koor een
tegenbezoek en neemt deel aan het Najaarsconcert in de Hubertuskerk in Hegelsom.

Mgr. Aertsstraat 16
5866 BH Swolgen
Tel. 06-50292222
info@wilhelminaswolgen.nl

Geldig van 2 t/m 7 november 2015

Ben jij die spontane toffe meid of
jongen waar wij naar op zoek zijn
in ons cafetaria?
Vind jij het geen probleem om in de
weekenden te werken?
Ben jij ouder dan 16 jaar, neem dan
contact met ons op via mail.

Eerste springwedstrijd

di 10 november 17.30-18.15 uur

di 10 november vanaf 19.00 uur
Organisatie: Drumband Jong
Nederland Horst
Locatie: van het Lambertusplein
naar de Beekstraat

vr 6 november 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Sint Maarten

Sint Maarten:
deuren langsgaan
Tocht en Sint Maartensvuur

Kantkloscafé
za 7 november 20.00 uur
Locatie; café-zaal de Vonkel

zo 8 november 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Dorpsraadsvergadering

do 5 november 20.00 uur
Organisatie:
Imkervereniging Horst e.o.
Locatie: ’t Zoemhukske

Grubbenvorster Fassfest

Optreden Assunta & Ligth
Orchestra

Voorstelling ‘De Sevenumse
Meesterhand’

Crist Coppens
Alleen op dinsdag 10 november 2015

verse braadworst
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch
heeft een grote erelijst met
optredens in Cardiff, Parijs en Rome.
Op het repertoire prijken werken
uit opera’s, musicals, religieuze en
klassieke muziek maar ook pop; van
Donizetti tot Rossini en van Gounod
tot Enya. Het koor staat onder de
deskundige en enthousiaste leiding
van dirigent Henk van der Sanden, de

pianobegeleiding wordt verzorgd door
Rein Boeijen.
Onder de leiding van dirigent
John Wauben werd Gemengde
Zangvereniging Egelsheim uit Hegelsom
op het Nederlands Koor Festival te
Haarlem in 2012 uitgeroepen tot Beste
Koor van Nederland in de afdeling
Senior. Het repertoire is afkomstig uit
vele delen van de wereld: van Frans

drinklied tot Russisch genadelied
en van Zuid-Afrikaanse Folksong tot
Dalmatisch Volkslied.
Beide koren samen vertolken het
indrukwekkende Cantique De Jean
Racine van Gabriel Fauré. Ook het alom
bekende You Raise Me Up, gezongen
door circa 150 zangers en zangeressen
wordt gezongen. Het concert begint om
14.00 uur.
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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

Huisartsenpost
Venlo

(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
6 t/m 12 november 2015
The, L.J.M./The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

Verloskundige zorg
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
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HALLO RECENSEERT
Moord en mysterie
in Sevenum
Toneelvereniging Setovera uit Sevenum voert in de eerste week van november het stuk De Sevenumse
Meesterhand op. Deze spannende productie stelt het publiek tijdens de opvoering voor een groot raadsel.
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09.00
09.00

Lottum
Meerlo

zondag
donderdag
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
zondag
Lof
15.00
aansluitend gravenzegening
woensdag Rozenkrans
17.30
		

Meterik

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

Swolgen

Sevenum

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Alarmnummer

Een spannend Cluedospel; dat is
wellicht de beste manier om de De
Sevenumse Meesterhand te omschrijven. In het nieuwe stuk van de
Sevenumse toneelvereniging Setovera
wordt de toeschouwer meegevoerd op
een pad vol bedrog, moord en hilariteit.
Het toneelstuk draait om het landgoed
Schenkenburg in het jaar 1920. De
steenrijke eigenaar van het landgoed is
recentelijk overleden en de excentrieke
familie verzamelt zich in afwachting
van het testament van de oude heer
Van Schenkenburg. Er is echter een
onverwachte verassing: de schrijfster
van damesromannetjes, Rascha Palmen
(gespeeld door Yvonne Janssen), is ook
uitgenodigd om een deel van de erfenis in ontvangst te nemen. Dit leidt tot
afgunst onder de begunstigden en het
duurt niet lang voordat er een moord
gepleegd wordt. Dit is het begin van
verhaal waarin het publiek zich continu
verwondert wie nog te vertrouwen is
en wie niet.

Eigenaardige typetjes
Het stuk zit vol met eigenaardige typetjes die allemaal hun eigen
motieven hebben. Zo bestaat de familie
Van Schenkenburg uit zeven kinderen
die allemaal hun eigenaardigheden

hebben. Zoon Luc (gespeeld door Eddy
Schattevoet) voert geheimzinnige
experimenten uit in de oostvleugel,
dochter Dora (gespeeld door Belinda
Verstegen) vervaardigt giftige wijnen,
dochter Emmy (gespeeld door Susan
Huijs) is de rebel van de familie en
trekt haar mond vaak open.

De mysterieuze
Mevrouw Palmen
Daarnaast wordt het publiek aangeraden te duiken voor de vele appels
van haar hand die door de zaal vliegen.
Zoon Marcus (gespeeld door Mart van
Enckevort) gelooft dat hij Julius Caesar
is, dochter Monica (gespeeld door
Jeannette van de Goor) is een mannenverslindster en in de kelder ligt zoon
Olivier aan de muur geketend omdat
hij denkt dat hij een weerwolf is. Naast
de familie is ook het personeel van de
familie verwikkeld in de thriller. En er
is natuurlijk de mysterieuze mevrouw
Palmen met haar secretaris Pronk. Al
gauw wordt duidelijk dat geen van de
spelers te vertrouwen is en zo onschuldig is als hij of zij zich voortdoet. Er is
door de Sevenumse toneelvereniging
voor een prachtig decor gezorgd dat
ook volop meespeelt in de productie.

112

T

077 351 88 89

Najaarsmoeheid, Pijn & Blessures
Migraine, Hormonale klachten
Ook Stoppen met Roken en Afvallen!

Tel. 06 36 08 66 35
mollen.org alles over mollen
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

De acteurs weten het publiek
hiermee op een dwaalspoor te zetten
doordat ieder personage ook zijn of
haar eigen theorieën heeft over wat er
gebeurd is op landgoed Schenkenburg.
Al met al is het stuk onder regie van
Karen Buwalda erg sterk en dan ook
zeker een aanrader. De voorstelling is
nog te zien op vrijdag 6, zaterdag 7 en
zondag 8 november.

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder
Priesternooddienst

Dwaalspoor

Acu-Balance

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’

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

De kostuums zijn erg passend en geven
de hele Cluedo-sfeer nog beter weer.
Als laatste moet ook het acteerwerk
van de spelers gecomplimenteerd
worden. Het is duidelijk dat zij goed
geoefend hebben om zo’n goede
voorstelling op de planken te zetten.
Ieder weet zijn of haar karakter op zo’n
overtuigende manier te brengen dat
de toeschouwer soms even vergeet
dat hij naar een toneelstuk kijkt en niet
naar een ware gebeurtenis. De tweede
helft van het stuk heeft een stuk meer
actie en dat leidt er soms helaas wel
toe dat het geheel chaotisch overkomt.
De spanning en de verdenking maken
dat echter weer goed. Zo goed dat de
toeschouwer zich verschillende keren
afvraagt wie nou de moordenaar is en
hoe de vork in de steel steekt.

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Nieuws

30

cultuur
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Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

VAN RABOBANK HORST VENRAY

BETALEN EN GELD OPNEMEN MET PINCODE

AFSCHEID RON VANLIER

Met de Rabo WereldPas kunt u wereldwijd betalen en geld opnemen bij betaal- en geldautomaten met het Maestro-logo.
Welk bedrag u in welke situatie maximaal met uw bankpas kunt pinnen of opnemen, ziet u in onderstaand overzicht. U
kunt de limieten voor betalen en geld opnemen met uw pas en pincode ook verhogen of verlagen. Uw huidige limieten ziet
u terug in Rabo Internetbankieren, of bij uw Rabobank.
automaat

in Nederland

geldautomaat Rabobank
€ 1.250 per week*
geldautomaat andere bank € 250 per dag**
betaalautomaat
€ 5.000 per week*

in het
buitenland
€ 500 per dag
€ 500 per dag
€ 500 per dag

* Heeft u een Rabo RiantPakket? Dan geldt standaard een hogere limiet. Bij
geldautomaten van de Rabobank in Nederland kunt u € 5.000 per week opnemen.
Bij betaalautomaten in Nederland kunt u tot € 10.000 per week betalen. Houdt u er
rekening mee dat bij de meeste geldautomaten van de Rabobank een maximale limiet
geldt van € 1.750 per opname.
** Bij een andere bank dan de Rabobank kunt u één keer per dag geld opnemen.

Weeklimiet betaalautomaat in Nederland
Voor betaalautomaten in Nederland gelden weeklimieten.
Er zit geen limiet aan het aantal opnames, alleen aan het bedrag
per week. De week loopt van donderdag 0.00 uur tot woensdag
24.00 uur.
Limiet voor geldopname bij een geldautomaat van de Rabobank
Bij geldautomaten van de Rabobank gelden voor de Rabo
WereldPas alleen weeklimieten, geen daglimieten. Er zit geen
limiet aan het aantal opnames, alleen aan het bedrag per week.
De week loopt van donderdag 0.00 uur tot woensdag 24.00 uur.

Hulpmiddelen bij pinnen en internetbankieren
In de onlangs gehouden bijeenkomst ‘Financieel ontzorgen bij ouder worden’ gaven onze klanten aan behoefte te hebben
aan informatie over hulpmiddelen bij pinnen en internetbankieren.
Moeite met pinnen – de Rabo CardPuller helpt!
Wij vinden het belangrijk dat al onze klanten gebruik kunnen maken van geld- en betaalautomaten. Voor mensen met
reumatische klachten is pinnen helaas niet zo vanzelfsprekend.
De Rabo CardPuller biedt hiervoor een oplossing. Reumatische
klachten gaan vaak gepaard met handfunctiestoornissen.

Vooral het pakken van kleine voorwerpen is dan moeilijk of zelfs
onmogelijk. De zogenaamde ‘knijp- of pincetfunctie’ ontbreekt.
De Rabo CardPuller heeft een knijpmechanisme waarbij twee
grote ‘vingers’ krachtig worden samengedrukt. U bedient deze
vingers met de kracht van uw gehele hand in plaats van de
knijpfunctie van uw vingers alleen. De Rabo CardPuller klemt
zich vast om de pas, zodat u de pas gemakkelijk uit de geldautomaat kunt trekken.
U kunt de Rabo CardPuller gratis aanvragen bij uw Rabobank,
maximaal één exemplaar per klant.
Hulp bij internetbankieren met de Random Reader Comfort
U wilt graag uw eigen bankzaken regelen via internet. Maar u
heeft moeite met de kleine toetsen en het schermpje van de
Random Reader of Rabo Scanner? Maak dan gebruik van de
Random Reader Comfort, die twee keer zo groot is. De gewone
Random Reader wordt opgevolgd door de Rabo Scanner, maar
de Random Reader Comfort blijft bestaan. De Random Reader
Comfort is gratis voor klanten van de Rabobank met een visuele
of motorische beperking.

Per 1 januari 2016 is Ron Vanlier benoemd tot
directeur Particulieren & Private Banking bij Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen. Vanaf
1994 heeft Ron diverse (management)functies
vervuld binnen het directoraat Bedrijven. Van
2010 tot 2012 was hij directeur Commercie van
Rabobank Maashorst en vanaf 1 januari 2013
directeur Particulieren & Private Banking van
Rabobank Horst Venray. Na ruim 22 jaar verlaat
Ron Vanlier ons werkgebied en wij wensen
hem heel veel succes met deze uitdagende
vervolgstap in zijn loopbaan.
De raad van commissarissen en directie streven er naar om zo snel mogelijk een goede
opvolger voor Ron Vanlier te benoemen. Wij
informeren u daar dan natuurlijk over.

WINNAARS ACTIES RABO
FIETS 5 SEPTEMBER 2015
Op zaterdag 5 september organiseerde
Rabobank Horst Venray haar tweede
Fietsdag. Ruim 3000 leden trotseerden de
regen en fietsten of werkten mee voor een
bijdrage voor hun club.
Winnaar van de actie ‘tweet een leuke foto en
win een prachtige Rabo fiets’ was Alex Sanders
uit Venray van de Venrode Voices.
Bij Theo Lommen Tweewielerspecialist in
Horst zocht Alex een mooie herenfiets uit.

17 en 25 november

Bijeenkomst ‘Beginnen met beleggen’
Heeft u wel eens nagedacht over beleggen? Maar weet u nog niet zo goed hoe het werkt?
Om u te helpen bepalen of beleggen iets voor u is, organiseren wij bijeenkomsten over de zin en onzin
van beleggen. Omdat de bijeenkomst op 17 november bijna is volgeboekt, organiseren we een extra
bijeenkomst op 25 november om 19.30 uur op ons kantoor Spoorweg in Hegelsom.
Voor info en aanmelden: www.rabobank.nl/beginnenmetbeleggen

Werken bij
Rabobank Horst Venray

Word jij de Rabobank? De Rabobank is een werkgever die
je de kans geeft je ambities te realiseren. En waar je het
gevoel hebt thuis te zijn. Dat is de werkgever die wij willen
zijn. En dat lukt. Niet voor niets behaalt de Rabobank
steeds een top tien-plek in het jaarlijkse onderzoek van
Intermediair naar de Beste Werkgevers van Nederland.
Rabobank Horst Venray zoekt:
• Accountmanager Bedrijven Food & Agri
• Assistent Risicospecialist Verzekeren (HID)
Interesse?
Kijk op onze website bij
‘Werken bij Rabobank Horst Venray’.

RABOBANK
KALENDER 2016

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

De ‘verdubbelaarsprijs’ werd toegekend vanuit
de actie: Stap met jouw club in Rabobanksfeer
op de fiets. Deze prijs werd gewonnen door
Zonnebloem Venray afd. Bruukvelt. Hun idee
om de fietsen te versieren met attributen die
verwijzen naarRabo-producten vonden wij
bijzonder origineel en erg leuk.

Ook voor 2016 kunt u als klant van onze
bank een Rabobank kalender ophalen.
De kalenders liggen voor u klaar op onze
kantoren. De handige weekkalender is er voor
het hele gezin met genoeg ruimte voor al uw
afspraken en die van uw gezinsleden. U kunt
de kalender afhalen op een van onze kantoren
tijdens reguliere openingstijden.
Zorg dat u er snel bij bent, want op is op!

Wij feliciteren Zonnebloem Venray afd. Bruukvelt en Alex Sanders met de gewonnen prijzen!

