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Samen werken
aan een stoomboot
Kinderen van basisschool De Kameleon in Grubbenvorst zijn samen met een groep verstandelijk gehandicapten van het Krea-Kunst atelier van Dichterbij bezig om
een grote stoomboot te knutselen.

Kinderen en mensen met een
beperking lopen deze dinsdagmiddag
17 november in het Krea-Kunst atelier
in De Baersdonck druk door elkaar
heen met kranten, lijm en andere
materialen voor de boot. Een groot
houten geraamte wordt door middel
van papier-maché beplakt met
stukken krant.

“Hij wordt zo groot, omdat er dan
lekker veel pietjes en cadeautjes
inpassen”, vertelt Jule. Moeilijk vinden
ze het niet, het maken van zo’n grote
stoomboot. “Door de papier-maché
blijft hij heel stevig”, legt Haris uit.
“En het kliederen met je vingers in
de lijm is het allerleukste”, voegt
Jule toe.

Veel pietjes en
cadeautjes

Integratie in de
maatschappij

“Twee middagen per week
werken we aan de boot”, vertelt een
van de knutselaars van Dichterbij.
“Ik vind het heel gezellig om met
zoveel kinderen samen te werken.
Soms is het wel een beetje druk.”
Het leukste om te doen vindt hij het
werken met papier-maché en verf.
“En het is mooi dat de boot zo groot
wordt”, vertelt hij. Ook Jule, Haris
en Robin uit groep 4 zijn druk bezig
met het beplakken van de boot.

Basisschool De Kameleon
vroeg voor het grote knutselproject
van groep 3 en groep 4 de de
medewerking van het Krea-Kunst
atelier. Sylvia Hermans en Jos van
Schaik van het atelier van Dichterbij
lichten de samenwerking toe:
“Voor ons is vooral de integratie
van onze groep in de maatschappij
belangrijk. We halen de samenleving
gewoon naar ons toe, dat werkt
het beste”, legt Van Schaik uit.

“Onze groep verstandelijk beperkten
blijft lekker in hun eigen veilige
omgeving en de kinderen leren
op deze manier ook wat een
beperking inhoudt. Zo is het voor
hen ook minder bedreigend.”
Hermans voegt toe: “Zoals je ziet
wordt er lekker samengewerkt.
Iedereen geniet, het is echt gezellig.
Dat komt natuurlijk ook omdat de
belevingswereld van onze groep en
de leerlingen heel dicht bij elkaar ligt.
In het begin kwamen de kinderen
nog een beetje aarzelend binnen,
maar nu zien ze het verschil al bijna
niet meer.”

Iedereen geniet
er van
De kinderen en de groep van het
Krea-Kunst atelier werken nog tot
volgende week aan de stoomboot.
Daarna komt deze als decoratie op de
basisschool te staan.

feliciteert haar cliënt
Keurslager Crist Coppens
met de nominatie
voor de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2015
Heel veel succes
vanavond
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Besturen van modelvliegtuigen

600 kilometer per uur met Hans Litjens
Hans Litjens’ grootste hobby is het besturen van modelvliegtuigen. Van jongs af aan vliegt hij met deze snelheidsduivels. “Ik probeer altijd het randje
op te zoeken, dat vind ik echt kicken.”
Het vliegen is Hans (27) met de
paplepel ingegoten. “Modelvliegen
is de grote hobby van mijn vader. Ik
heb het al gezien vanaf toen ik in de
luier zat. Ik weet niet beter. Mijn vader

Een kick om laag over
de grond te vliegen

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

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,
Berend Titulaer en Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
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

vliegkunsten te laten zien. Ik weet nog
niet zo goed of ik dit ook zou doen.
Ik heb in Nederland natuurlijk ook
familie en vrienden. Maar het lijkt me
natuurlijk wel supervet.”

bezocht veel vliegshows en dergelijke.
Op een gegeven moment zag ik een
vliegtuig tijdens een show vliegen. Op
dat moment dacht ik: ‘met dat vliegtuig
wil ik ooit vliegen’. Dat vliegtuig staat
nu ook in de huiskamer.”
Hans heeft heel veel hulp gehad van
zijn vader. “Mijn vader is na een tijdje
gestopt met vliegen en is toen vliegtuigen gaan bouwen. Met deze vliegtuigen vloog ik. Hij vond het veel leuker

om mij te zien vliegen omdat ik het
eigenlijk veel beter kon dan hij.”
Je zou verwachten dat deze hobby
heel duur is, maar Hans spreekt dit
tegen. “Je kunt voor 100 of 200 euro
een vliegtuig uit China importeren.
Die zijn niet duur. Maar bij mij is het
wel een uit de hand gelopen hobby.
Ik krijg er nu steeds meer. De onderdelen w
 orden zelfs deels gesponsord.
Dit helpt mij bij de kosten.”

Zijn hobby oefent hij uit bij
Modelvliegtuigclub Apollo ’68 in
Horst. Maar hij is niet alleen daar te
vinden. “Als een sponsor vraagt of ik
in bijvoorbeeld China wil vliegen dan
zeg ik daar geen nee tegen. Dit is
verleden jaar ook gebeurd. Daar staan
dan duizenden mensen te kijken.
In Nederland is modelvliegtuigen niet
zo populair. Er zijn ook mensen die
dan de hele wereld overreizen om hun

Hans vliegt niet met een klein
vliegtuigje. Hij is meer van het grovere
geweld. “Het rode vliegtuig dat hier
staat, kan snelheden bereiken tot
600 kilometer per uur. Het geeft dan
een kick om hier laag over de grond
mee te vliegen. Je moet dan wel
je concentratie er goed bij houden.
Het leukst is om een vliegtuig dan net
voor je neus weg te laten draaien.
Dan kijk je achterin het vliegtuig, ruik
je de brandstof en je voelt gewoon
de kracht van het vliegtuig in je borst
dreunen, heerlijk.”
Zoals elke ervaren modelvliegtuig
piloot heeft Hans ook wel eens een
crash meegemaakt van zijn eigen
vliegtuig. Hij klopt op de tafel.
“Even afkloppen hoor, maar ik heb
nog nooit een crash gehad die echt
mijn schuld was. De crashes die ik heb
gehad waren pech. Het is me wel eens
gelukt om een hoogspanningskabel
te raken. Deze kabel hing helemaal in
de verte. Met een hoge snelheid is het
lastig om diepte in te schatten. Opeens
zag ik twee stukken van mijn vliegtuig
naar beneden vallen. Ja, dan blijft er
gewoon helemaal niks meer van het
vliegtuig over. Soms kun je de motor
nog redden, maar meestal is het model
helemaal verwoest. Die momenten zijn
natuurlijk heel erg pijnlijk. Maar dat
risico is voor mij juist de uitdaging in
mijn hobby.”

Tweede evaluatie Pilot wensbus

‘Wensbus versterkt leefbaarheid’
Ook de tweede fase van de pilot wensbus is succesvol, stelt provincie Limburg in haar evaluatie van deze proef. Sinds 2014 rijden er in Kronenberg en
Evertsoord wensbussen en ook in America rijden vanaf mei dit jaar wensauto’s.
De wensbus is een kleine bus,
waarvan de inzet door de bewoners
zelf op basis van vrijwilligheid,
afhankelijk van de vraag, wordt
ingevuld. De pilot met wensbussen
startte in 2014 en werd in oktober
van dat jaar geëvalueerd. “De bus
voorziet in de behoeftes van kleine
kernen”, concludeerde provincie
Limburg toen. De pilot wordt voortgezet
tot december 2016, wanneer de
huidige OV-concessies eindigen.
Hoogstwaarschijnlijk vervallen dan
weinig gebruikte busroutes door
bijvoorbeeld Melderslo, Meterik,
America en Kronenberg. De provincie
wil met de wensbuspilot de
leefbaarheid versterken van kleine
kernen, wijken en buurten.
Uit de evaluatie van de tweede fase
van de pilot, waarbij onder andere ook
de inzet van particuliere wensauto’s
in America is betrokken, blijkt dat
er nog steeds een aantoonbare en
duidelijke lokale vervoersbehoefte
leeft in de betrokken dorpen. Tot nu
toe hebben in totaal 20.785 reizigers
gebruik gemaakt van de wensbus. In
Kronenberg en Evertsoord zijn vanaf de

start van de pilot ruim 3.000 reizigers
vervoerd. In America, dat sinds mei
2015 meedoet, zijn dat er ongeveer
250. Het gemiddeld aantal reizigers
per dag voor Kronenberg/Evertsoord
en America is respectievelijk 14
en 3. Kronenberg en Evertsoord
horen hierdoor bij de top-3 van de
elf deelnemende dorpen met de
meeste reizigers per dag. Uit de
evaluatie blijkt daarnaast dat de
meest gevraagde bestemming het
ziekenhuis of de huisarts is. Bijna de
helft van de reizigers (49 procent)
valt in de leeftijdscategorie van ouder
dan 75 jaar.

Draagt bij aan lokale
gemeenschap
De provincie concludeert dat alle
bussen en wagens nog niet op volle
capaciteit rijden en dat de komende
maanden nog een verdere groei van
het aantal reizigers verwacht wordt.
Ook wordt duidelijk uit de evaluatie
dat het wensvervoer bijdraagt aan de
versterking van de lokale gemeenschap en de leefbaarheid. “Het vervoer

levert een wezenlijke bijdrage aan het
terugdringen van het sociaal isolement
en het zelfstandig functioneren van
mensen”, stelt zij.
De pilot loopt nog tot en met
december 2016. De provincie gaat in
de loop van dat jaar bekijken welke
kleinschalige oplossingen mogelijk
zijn voor na de pilot. In de derde fase

van de pilot gaat de provincie onder
andere kijken op welke manieren de
initiatieven na het einde van de pilot
voortgezet kunnen worden op een zo
autonoom en onafhankelijk mogelijke
manier. Ook de uitbreiding van de
pilot naar andere kernen wordt op dit
moment in overweging genomen en
onderzocht.

Aanbieding

Belgische Bierproeverij

€40,00

€20,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Inbraak Lambertuskerk
Swolgen

Lekkere amandelspeculaas!

In de Lambertuskerk in Swolgen is in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 november ingebroken.
Dieven hebben hierbij een bedrag van tussen de 50 en 100 euro ontvreemd uit offerblokken. Bij de inbraak is
ook schade aangericht aan deze offerblokken en een raam.

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

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Ruim 30 stuks gebruikte kwaliteits naaimachines
Met 1jaar garantie, afleverbeurt en omruilgarantie.
De inbraak werd in de ochtend van
zondag 15 november ontdekt door de
koster. Hij was in de kerk om voorbereidingen te treffen voor de intocht
van Sinterklaas. ”De koster zag dat
een beeld verzet was. Daarna constateerde hij dat er offerblokken en een
kaarsgeldbakje waren opgebroken”,

zegt Erik Elbers, lid van het kerkbestuur
en beheerder van de kerk.
De dieven zijn via het platte
dak door een raam de kerk binnen
gekomen. ”Ze hebben stoelen op een
tafel gestapeld bij het raam waar
ze door naar binnen zijn gekomen.”
Het geld, waarschijnlijk een bedrag

van tussen de 50 en 100 euro aan
muntgeld, is de enige buit. ”De schade
is meer dan het gestolen bedrag”,
zegt Elbers.
De politie is inmiddels ter plaatse
geweest en een onderzoek gestart.
Van de daders is volgens Elbers nog
geen spoor.

Elna

- Pfaff – Lewenstein -

Husqvarna

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

Geldig van 16 t/m 21 november 2015

Jeugdlintje
voor Joyce Voeten
Joyce Voeten uit Grubbenvorst heeft dinsdag 17 november het jeugdlintje van gemeente Horst aan de Maas
gekregen.

Crist Coppens
Alleen dinsdag 24 november 2015

Vers half om half gehakt

Hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
AUTO
ONDERHOUD

De tienjarige Joyce werd voor
gedragen door haar oma Ans Voeten.
Joyce bezoekt regelmatig dementerende ouderen in La Providence
waar zij onder meer gitaar voor hen
speelt, spelletjes met hen doet en
wafels bakt. Toen Joyce 8 jaar was
werd bij een driejarig broertje van
een klasgenootje leukemie geconstateerd. Joyce is toen samen met
een vriendje Rob een inzamelings-

actie gestart voor Stichting Kinderen
Kankervrij (KiKa). De garage van
oma werd omgebouwd tot een
winkel met tweedehands spullen.
Uiteindelijk konden Joyce en Rob
een cheque van 246,70 euro over
handigen aan een ambassadeur van
KiKa. Vorig jaar kerst organiseerde
Joyce samen met vriendinnetjes een
kerstoptreden voor de KBO. Joyce biedt
graag hulp aan mensen en dieren.

Zo laat ze honden uit en verzorgt
gewonde dieren.
Op dit moment is zij bezig met het
verzamelen van spullen om tassen te
vullen voor vluchtelingen. Ook haar
eigen spaargeld wordt daarbij ingezet.
Volgens de gemeente is zij hiermee
een voorbeeld voor andere kinderen
en jongeren. Het lintje werd uitgereikt
door burgemeester Kees van Rooij en
wethouder Birgit op de Laak.

Tel. 077 - 397 11 30

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

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

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Koninklijke onderscheiding in Lottum
Karin van der Coelen (60) uit Lottum heeft op zaterdag 14 november een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar inzet voor
kinderopvang in de gemeente. Kees van Rooij benoemde haar tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau tijdens de viering van het 25-jarig
bestaan van Kinderopvang ’t Nest. Mevrouw Van der Coelen kreeg het
lintje onder meer voor haar jarenlange verdiensten als directeur van
Stichting Kinderopvang ’t Nest. Tevens was zij van 1990 tot 1994 lid
van de Welzijnscommissie van de voormalige gemeente Grubbenvorst.

Veel belangstelling voor
paardenmarkt
De traditionele paardenmarkt in Lottum vond dit jaar plaats op maandag 16 november. Het was de
31e editie van de markt die ook dit jaar weer veel belangstelling trok. Er werden niet alleen paarden
verhandeld. Bezoekers konden ook terecht bij de diverse marktkraampjes.

Monumentaal Horst aan de Maas
12/14

Wachtershuis 56 Melderslo

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 het wachtershuis 56 in Melderslo.

functie en hield de vrouw dan toezicht
op het spoor. Tussendoor deed ze dan
het huishouden en de man verzorgde
’s nachts de spoorovergang. In de tuin
hadden wachtershuisjes een bel die
afging als er een trein aankwam. Dan
moest de overgang dicht gemaakt
worden. Melderslo kende drie overgangen met woningen: woning 55
aan de Herenbosweg, woning 56 aan
de Swolgensedijk en woning 57 aan
de Broekhuizerdijk. De woning aan de
Swolgensedijk is de enige van de drie
die thans nog bestaat.”

Drie overgangen
met woningen

In de jaren 70 van de 19e eeuw
kwamen er plannen om een spoorlijn aan te leggen tussen Nijmegen
en Venlo. De lijn was gepland op
de linkeroever van de Maas. Onder
andere de gemeentes Venray en
Horst startten een lobby om in hun
gemeente een eigen station te krij-

gen. Op het Noord-Limburgs grondgebied waren aanvankelijk twee stations
ingepland: een in Lull bij Venray en
een bij Horst-Melderslo. Het laatstgenoemde station kwam er niet, maar
wel in Lull, Meerlo-Tienray en Lottum.
Bij elke spoorwegovergang aan
deze lijn werden in 1883 baanwach-

terswoningen gebouwd. Een baanwachter opende en sloot de spoorwegbomen en hield toezicht. Jarvin
van de Ven van Stichting Geschiedenis
Melderslo vertelt: “De baan van
baanwachter was eigenlijk een familie
functie. Vaak werkte de man overdag
bij de Spoorwegen op een andere

De woning, waarvan de architect
niet bekend is, werd in 1883 gebouwd.
Omstreeks 1906-1907 werd de woning
verbouwd. De keuken in de lage aanbouw werd met een meter verbreed,
terwijl de woning zelf werd verhoogd
waardoor op de bovenverdieping drie
slaapkamers ontstonden. Aan de linkerzijde van de woning werd tegelijkertijd
een bakoven aangebouwd. Deze bakoven was afgeschermd door golfplaten
die werden gedragen door rechtopstaande boomstammen. De rook werd
afgevoerd door de schoorsteen van de
woning zelf.
Van de Ven weet nog een interessant verhaal over een oud-bewoner
van het wachtershuis: “In Grubbenvorst
stonden ook van dergelijke wach-

tershuizen. Een oudere mevrouw
die daar de baanwachtersfunctie
bekleedde, kon de drukte niet aan.
Er is toen zelfs een groot busongeluk geweest. Daarna is de vrouw
verhuisd naar het rustige wachtershuisje in Melderslo.” Nadat de
spoorbeveiliging vanaf ongeveer
1950 automatiseerde, werden de
woningen overbodig. Daarom deed
de NS de woningen geleidelijk aan
van de hand. De woningen aan de
Herenbosweg en Broekhuizerdijk
werden in 1955 gesloopt, terwijl
wachtershuis 56 particulier werd
verkocht.
Van de Ven: “Rond de jaren 80
van de 20e eeuw werd de woning
aangemerkt als rijksmonument.
In 2001 is ze daadwerkelijk een
rijksmonument geworden. In 2004
is ze gerestaureerd. De muren zijn
toen gepleisterd, de originele zwarte
dakpannen zijn vervangen door
rode en het bouwjaar is op het huis
geschilderd. De toekomst van het
huisje is echter onzeker, aangezien
er plannen zijn om het spoor te
verdubbelen en te elektrificeren.
De woning zou dan in de weg
kunnen staan. Eerder waren er
ook al plannen om het huisje te
slopen. Museum De Locht zou het
huisje toen misschien herbouwen
op hun terrein. De sloop is toen niet
doorgegaan, maar wie weet wat de
toekomst brengt.”
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Verhalen van Ter Peel

‘We zijn een bedrijf binnen een
bedrijf’
2/6

In de Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord verblijven z’n 300 gedetineerden, ieder met zijn eigen
verhaal. Voor de dagelijks gang van zaken zijn ongeveer 180 medewerkers verantwoordelijk. HALLO Horst aan
de Maas vroeg zich af wat hen drijft en wat hun verhaal is. In deze aflevering: Geert en Miran*, senior medewerkers Arbeid.

Geert en Miran
Een van de plekken waar de
gedetineerden kunnen werken,
naast de tuin, de winkel en kantine, is de wasserij. Deze bevindt
zich aan de achterzijde van het
terrein. Links zijn twee ruimtes
waar de was wordt afgeleverd
en uitgesorteerd. “Een niet zo fris
karwei, zeker in de zomer”, zegt
Geert (54) een van de vier senior
medewerkers Arbeid in de was-

serij. “Petje af dus voor deze dames.”
Hij knikt naar de twee vrouwen die een
grote kluwen handdoeken, lakens en
matrashoezen verdelen over diverse
karren, elk voorzien van een label met
daarop de naam van de instelling waar
de was vandaan komt. De wasserij verzorgt de was van onder meer een groot
deel van de penitentiaire inrichtingen
in Nederland. Als de was uitgesorteerd
is, gaat deze naar een grote hal waar

hij wordt gewassen en gedroogd.
Vervolgens gaat het wasgoed netjes
verpakt weer terug naar de eigenaar.
Zo’n vijf grote wasmachines,
niet het standaard huishoudformaat,
draaien gestaag het wasgoed in het
rond. Enkele dames stofzuigen en
dweilen de vloer. “Dat doen we diverse
keren per dag”, zegt Geert. “We zorgen
ervoor dat de vloer schoon blijft.”
In drie grote drogers wordt de was

gedroogd, waarna het door middel van
een soort mangel wordt gestreken.
Daarna worden de stukken gevouwen
en in pakketten verpakt. “Er gaat
55 kilo wasgoed in een machine, in
een uur tijd kunnen we dus 330 kilo
wassen.”
De 25 dames die hier werkzaam
zijn, hebben elk hun eigen taak.
Daarbij wordt onder meer gekeken
naar hoe lang de gedetineerde in
Ter Peel verblijft. Geert: “Dames die
hier kort verblijven, geven we de
eenvoudige taken, zodat ze niet eerst
het hele proces hoeven te leren.”
Het werk in de wasserij begint om
07.45 uur ’s ochtends. Tussen 11.30
en 12.45 uur is er een pauze, waarna
het werk tot 16.30 uur doorgaat.
“We werken hier volgens een normale
arbeidsstructuur”, legt Miran uit. “Het is
een bedrijf binnen een bedrijf. Door
middel van het werk leren we de
vrouwen zelf nadenken en oplossingen
vinden. We leren ze organiseren, door
bijvoorbeeld een planning te maken
en ze zo verantwoordelijkheden te
geven. Zo proberen we ze te stimuleren
mee te denken.” Ook worden de
gedetineerden gestimuleerd met
ideeën te komen. “Ik hoorde sommigen
zeggen dat ze het eten dat ze hier
krijgen niet te eten vinden. Nou kan
ik me daar niets bij voorstellen, maar
het kan natuurlijk dat je het niet
lekker vindt. Daarom zijn we gestart
met een kookproject. Samen met een
groepje dames gaan we koken met
de producten die hier in de winkel
verkrijgbaar zijn.”
Miran is inmiddels zo’n 17 jaar
werkzaam op Ter Peel, waarvan 9 jaar
in de wasserij. Geert begon afgelopen april als senior medewerker in

de wasserij. Beiden geven aan
graag met mensen te werken en
zich te interesseren in deze doelgroep. “Al merkte ik de eerste jaren
dat het werk me niet altijd losliet
als ik thuiskwam”, zegt Miran.
“De verhalen die ik hier soms
hoor, die doen me echt wat. Ik heb
intussen wel geleerd het werk los te
laten.” Geert beaamt dit: “Je voelt
soms echt de pijn van degene met
wie je praat.” Zowel Miran als Geert
haalt voldoening uit het feit dat ze
de dames iets kunnen leren en hun
daarmee eigenwaarde geven. Miran:
“We doen hier geen bezigheids
therapie, het is echt werk. Het is fijn
wanneer de sfeer goed is en de klant
tevreden.” “We hebben fijn gewerkt
als de dames aan het einde van de
dag vrolijk kwebbelend naar hun
afdeling teruggaan”, voegt Geert toe.

Gevoelsmens
Geert heeft eerder in mannengevangenissen gewerkt. Voor hem
was het werken met vrouwen in het
begin wennen. “Mannen spreken
problemen uit en dan is het klaar.
Bij vrouwen blijft het lang naspelen.
Je moet ze op een andere manier
benaderen. Ik ben een gevoelsmens,
sla een arm om iemand heen als
hij het nodig heeft. Dat kan hier
niet. Aan de andere kant kun je met
vrouwen wel diepgaande gesprekken hebben. Voor mij maakt het
ook niet waarvoor je hier zit en hoe
lang, ieder heeft zijn eigen verhaal.”
Miran: “En hoe mooi is het wanneer
je iemand na een compliment echt
ziet groeien.”
(omwille van de privacy worden alleen de
voornamen van de geïnterviewden gebruikt)

Wiel Nabben vertelt

Herinnering aan de vliegtuigcrash in Horst
De regio Horst is op dinsdag 24 november precies 71 jaar geleden bevrijd van de Duitse bezetting.
Wiel Nabben (81) uit Tienray was nog een jongen tijdens de oorlog en maakte daar een vliegtuigcrash in het
weiland van de familie die aan de Tienrayseweg in Horst woonde mee. De piloot werd jaren dood gewaand.
“De laatste maanden van de
oorlog werd het steeds drukker
in de lucht, zeker met de grote
bommenwerpers richting Duitsland,”
begint Wiel zijn verhaal. “Als jochie van
10 jaar oud vond ik dat natuurlijk erg
indrukwekkend. Je zag ze ver aan de
horizon als een zwerm bijen aankomen.
Het geluid van ronkende motoren
werd steeds feller en de zwerm bijen
werden grote roofvogels, op zoek naar
een prooi in Duitsland. Zeker op het
laatst werden vooral de Amerikanen
erg brutaal. Dan kwamen ze met
honderden vliegtuigen tegelijk langs
vliegen. De grond zag zwart van de
schaduwen van al die vliegtuigen. Ik zie
het nog voor me. De ‘Pruus’ wist ook
niet wat ze daar nog tegen moesten
doen.”
Nu had hij wel vaker lucht

gevechten gezien. “Door de hele
oorlog heen heb ik die altijd fascinerend gevonden. De zoeklichten die
door de lucht s choten en de jagers die
op de bommenwerpers afzoemden.
Wat vaak volgde was mitrailleurvuur en
zeeën van vuur in de lucht. Voor een
jongen van 10 natuurlijk erg spannend;
ik kende geen angst.”

Britse jager kwam
naar beneden
Eén voorval is hem altijd erg goed
bijgebleven. “Het was 21 november
1944, drie dagen voor de bevrijding
van Horst dus. Mijn broer Jan en ik
waren buiten aan het spelen toen er
opeens een Britse jager naar beneden
kwam zweven. De Typhoons, waarmee
de Britten vochten, waren sterk en snel,

maar hadden nog de nodige kinderziektes. Waarschijnlijk had dit vliegtuig
daar ook last van.”
Het vliegtuig crashte in een weiland
zo’n 75 meter van het weiland, waar
de twee jongens speelden. Twee Duitse
soldaten verderop hadden het ook
gezien en waren al onderweg richting
het vliegtuig. “Toen wij gingen kijken
kwam er een Engelse piloot uit het
vliegtuig met een mooie wollen jas en
een leren vliegeniershoed. De eerste
bevrijder die ik gezien heb eigenlijk. De Brit ging bij de nabijgelegen
boerderij van de familie Marcellis naar
binnen. Zij wilden hem wegstoppen,
maar hij had al gezien dat de Duitsers
er aan kwamen en gaf te kennen dat
hij zich over ging geven. Mijn broer en
ik stonden er als nieuwsgierige koters
met onze neus bovenop. De Brit liep

weer naar buiten en werd rustig door
de Duitsers in hechtenis genomen.
Hij bood ze nog een ‘smoke’ aan en
werd toen afgevoerd richting Swolgen.”

Paniek
van de Duitsers
“Na de oorlog heb ik nog
 pgezocht wat er van hem geworo
den is. De Swolgenaren dachten dat
hij in de paniek van de Duitsers in

VO OR AL UW

die dagen gefusilleerd was in het
Swolgense bos. Dat heb ik jaren
geloofd, tot ik er ongeveer tien
jaar geleden achter kwam dat de
man het overleefd heeft. Hij bleek
een Canadese piloot te zijn en
afgevoerdnaar gevangenkamp
Stalag luft 3. Hij heette J.L. Duncan
en had gevangenennummer 9004.
In dat kamp voor vliegeniers is hij
bevrijd. Zo kreeg het mysterie uit mijn
jeugd toch nog een happy end.”
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“ ‘t komt zoals ‘t komt”
El
We wilden niet... maar hebben in liefde losgelaten

El Geurts - van Gassel
in liefde verbonden met

Dré Geurts

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
mooie bloemen, vele kaarten en de gulle donaties
aan Kankeronderzoekfonds Limburg na het overlijden
van mijn echtgenote, lieve mam en trotse oma

Nellie Keijsers-Vullings
Frans Keijsers, Bart en Kim, Evi
Hegelsom, november 2015

bijzonder warme moeder en schoonmoeder van
Juul en Merel
Sjors en Eva

Dankbetuiging

We willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
blijken van belangstelling en medeleven
rondom het overlijden van ôs Moek

Familie van Gassel
Familie Geurts

Truj van der Sterren-Wagemans

El overleed op 60-jarige leeftijd.

De zeswekendienst vindt plaats op 22 november 2015
om 09.30 uur in de H. Hubertuskerk te Hegelsom.

Horst, 16 november 2015
Blauwververstraat 15, 5961 KH Horst

Kinderen Van der Sterren

We vieren het leven van El op
zaterdag 21 november om 11.00 uur
in Cultureel Centrum ‘t Gasthoes,
Gasthuisstraat 25 te Horst.
We begeleiden El met ons eigen
gezin naar het crematorium.

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

In plaats van bloemen liever een donatie voor
Stichting KiKa. Hiervoor zijn collectebussen
aanwezig in ‘t Gasthoes.

Lieve El, Kanjer!
We zullen je missen.
Rien en Jan, Mariet en Jan, Wim en Joke
Inge en Ivo, Bente, Tijn, Amber
Jeroen en Ellen, Neeltje, Hilde
Lieke en Stijn, Fleur en Martijn, Nine
Rob, Eva en Bart

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.

MoRE Vrachtbrief App. Transporteurs
en verladers, U kunt veel geld besparen
door al uw vrachtdocumenten te digitaliseren met de MoRE Vrachtbrief App.
Voor meer info: www.registratieapps.nl
of 077 396 99 33 of info@adlog.nl

Zwarte Pieten op pakjesavond?
Thuis, op school of bij je bedrijf.
Het staat allemaal in Het Grote Boek.
Reserveer zelf online je bezoektijd
op www.hetgroteboek.nl, of bel
06 51 06 46 81.

omputerproblemen? Ervaren
specialist lost ze betaalbaar op.
Reparatie aan pc/laptop, opschonen,
WiFi, antivirus, beveiliging.
06 14 51 11 20.

CTe koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Bridge leren. In januari 2016 start er
weer een bridgecursus voor beginners.
Meer informatie op website
BC Horst of tel. 077 463 14 06 of
077 398 47 72.

Werk vanuit huis! Gezocht mensen
met goede sociale vaardigheden:
Bel: 06 5425 67 86.
Zomerhuis te huur in Mallorca
in voor- en najaar, 150 meter van het
strand www.huisbertcati.nl
facebook huisbertcati

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
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

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Kerst 50%. Kringloopwinkel Twedde
Kans Horst. Alle kerstartikelen voor de
helft. Alle kleding 3 halen 1 betalen.
Speulhofsbaan 7a Meterik di, wo, do
12-17 vr 12-19 en zat 10-16 uur. 06 21
23 88 89. Heel veel voor weinig.
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.
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.
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
Biologisch geteelde amaryllis
te koop. Bloemenstalletje
Meterikseweg 124 Horst.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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

Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.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.
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.

Geboren

Puk

16 november 2015
Dochter van
Teun en Sharon Gommans
Pastoor Vullinghsstraat 91
5975 AP Sevenum



Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze dochter

Emma
Geboren op
10 november 2015
Ron en Joanna
Kuijpers
Pastoorsveld 29
5961 DT Horst

Kerstworkshop. Maak zelf een sfeervol
kerststuk. Er zijn 3 verschillende
workshops op div. data v.a. 7 dec. Ook
2 zaterdagavonden. Voorbeelden kunt
u bekijken in de winkel. Bouquetterie
‘t Hofje.Tel. 077 464 20 17 America.

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

Grootouders als gastouder.
Bent u grootouder en gaat u op
uw kleinkinderen passen? Laat ons
uw financieel voordeel uitrekenen.
Interesse? Gastouderbureau Roodkapje
0497 38 13 45.

Maisbalen te koop, gewicht ong.
280 kg. Ideaal voor o.a. paarden,
geiten, schapen en runderen.
35 euro. 06 15 09 08 23 America.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Kerstshow Bloemsierkunst
de Kogeldistel zat. 21 nov. 13.00-20.00
uur & zon 22 nov. 11.00-17.00 uur.
Kogelstraat 62 Hegelsom
www.facebook.com/kogeldistel

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Te huur namens de werkgroep Sint
Nicolaas Sint 17.00 Pietenpakken
8.50 per pak. 077 398 45 31.
Rommelmarkt de Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo 29 nov 9-15.30.
Info hh-marktkramen.nl
tel. 06 25 05 18 94.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar



Campers te huur. Vakantie plannen
2016? Huur een camper. Campers te
huur vanaf € 550,00 p/w. Camper verhuur “De Witte”. Luc Boekestijn
06 43 47 63 39.
Brocante hal Limburg.
Nieuw in Meterik Horst a/d Maas.
Mooie brocante meubelen en accessoires voor leuke prijzen. Welkom op di,
wo, do 12-17 vr 12-19 en zat 10-16 uur
Speulhofsbaan 7A Meterik. Like us on
facebook en win € 50,-.
Vrijdagavond 13 november ben ik mijn
grijsblauwe jas met muts verloren
bij De Lange Horst. Bel 06 18 15 29 71
of terughangen bij De Lange.

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

Kinderdagverblijf

Bambino

T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
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HALLO op vakantie...

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

... in Wenen

.................................................

Leo en Tiny Backus uit Hegelsom brachten hun vakantie actief door. Samen met Henk en Wilma Linders
fietsten zij langs de Donau van Passau naar Wenen. “Na een fietstocht van 400 kilometer, verdeeld over
meerdere dagen, was het heerlijk toeven in Wenen met de HALLO”, aldus de vier.

... in Noorwegen
Erwin Maas, Thijs Craenmehr, Joris Buijssen en Niek Litjes uit Horst hebben een rondreis gemaakt door
Noorwegen. Op één van de hoogste bergen van Noorwegen in het nationale park Jotunheimen besloten ze
op de foto te gaan met de HALLO.

DONDERDAG 19 NOVEMBER

KERSTKOOPAVOND
VAN 19.00 TOT 22.00 UUR

... in Hellendoorn
Tren Palmer uit Horst was met zijn broer Luuk, zijn ouders en zijn opa en oma op vakantie in Hellendoorn.
Hier staat ook een standbeeld van de Hellendoornse dichteres Johanna van Buren. Samen met haar las hij de
HALLO.

20% KORTING
OP HET GEHELE ASSORTIMENT
KIJK VOOR DE VOLLEDIGE ACTIEVOORWAARDEN OP GROENRIJK.NL.

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrĳk.nl
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Voormalig gemeentehuis

Archeologisch depot
in Grubbenvorst
Gemeente Horst aan de Maas wil dat in het voormalige gemeentehuis in
Grubbenvorst een archeologisch depot van provincie Limburg komt. Hiermee
krijgt het pand, dat al sinds 2001 leegstaat, een goede invulling aldus de
gemeente.

Vier generaties
Niet voor het eerst is er in de familie van Tilla Minten-Vervuurt uit Horst een achterkleindochter geboren.
Op 7 oktober werd de tweede dochter van Layla Camps-Adriaanssen uit Sevenum geboren. Lynn is het zusje
van Maud en de kleindochter van Franca Adriaanssen-Minten. Voor de tweede keer vier generaties dus.

Het huidige provinciale depot,
dat gevestigd is in het Centre
Céramique te Maastricht, is uit zijn jasje
gegroeid. De provincie zoekt daarom
naar uitbreidingsmogelijkheden en
heeft de gemeenten in Limburg
verzocht suggesties te doen.
Daarnaast wil de provincie dat het
archeologisch depot toegankelijk wordt
voor het publiek. Tot nog toe kunnen
archeologische vondsten alleen worden
bestudeerd door wetenschappers of
worden uitgeleend aan musea.
Gemeente Horst aan de Maas

heeft het voormalige gemeentehuis
in Grubbenvorst voorgedragen
als optie voor een archeologisch
depot. Momenteel zijn er tijdelijk
medewerkers van de gemeente in
gehuisvest vanwege de verbouwing
van het gemeentehuis in Horst.
Het rijksmonument stamt uit 1938
en voldoet volgens de gemeente
aan de voorwaarden die de provincie
aan het depot stelt, zoals archiefen opslagruimten, parkeerruimten
en bereikbaarheid voor openbaar
vervoer.

Crist Coppens
Eigenaar Keurslagerij Crist Coppens

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
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Patrick Bierens
Eigenaar Anco Lifestyle Centre bv

Venloseweg 9
Venloseweg 9
Ven
loseweg 9
5971 CG597
GR
1 CG
UB
CG
BE
GR
NV
UBB
597
1
OR
ENV
ORST
ST
UBB
ENV
OR
077-366GR
ST
077-366
0
5
77-05
13
366 1305
info@van130
den
in
brandt.nl
fo@vandenbra
info@vand
ndt.
nl
enbrandt.nl

Venloseweg 9
5971 CG GRUB
BENVORST
077-3661305
info@vandenbra
ndt.nl
Schoolstra

at 5
Schoolstraat 5
Sch
oolstraat 5
5961 EE
59HO
61RST
EE HORST
RST
596
1 EE
077-366HO
130
0
5
77-366130
075bra 661305
info@
vanden7-3
in
fo@van
ndt.
 denbrandt.nlnl

Schoolstraat 5
5961 EE HORS
T
077-3661305
info@vandenbra
ndt.nl

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Wij feliciteren Anc
o Lifestyle Centre
Wij feliciteren Anco fe
met de
style Centre m
n
Li
o
m
in
a
t
ie
Wij felicnit
e
v
et
o
omeinraetin
d
o
r de ondernemersp
e vo
e oL
Aonr cdo
ndiferensem
erle
rijs 2015!
t
sp
y
01t5r!e m
riCjse2n
W
ij fe
e
t
d
citeare
e
no
n
mliin
A
tie nco Lifesty ntreernmet de
nominatie voor dveoor deleoCned
ondernemersprijs emersprijs 2015!
2015!
Venloseweg 9
5971 CG GRUB
BENVORST
077-3661305
info@vandenbra
ndt.nl

info@vandenbra

Schoolstraat 5
5961 EE HORS
T
077-3661305
info@vandenbra
ndt.nl

ndt.nl

Patrick

Anco Lifestyle Cent

re

Van harte gefelicit
eerd
met de nominatie!

www.rabobank.n

BO U W B E G E L

Een aandeel in el

l/horstvenray

kaar

E ID IN G E N A
DV IE S
NIEU

W BO

UW

RE NO
VATI
E
ON D
E RHO
UD
077 398 59 05 • 06
12 99 23 43 • wiek
@ bouwcons

ultance.nl • wiek
bouwconsultan

Succesvol ondern

emen doe

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

ce.nl

Gefeliciteerd

PATRICK, VEEL SUCCE
S!

Spoorstraat 1, Tienray

| T. 0478-691271
| www.modehuiscruy
sb

erg.nl

Van harte gefeli
citeerd
m
et de nominati
Spoo

e!

rstraat 1, Tienray |
T. 0478-691271 |
www.modehuiscruysb

erg.nl

Attractiepark To
verland feliciteer
t Patrick Bieren
van Anco Lifest
s
yle Centre met
zi
jn nominatie
voor de Onderne
mersprijs 2015

Coenders Horst

Kerkstraat 11, 5
9

61 GC Horst T 0
77 398 13 88

10

winkel&bedrijf

19
11

John Vullings en Jan Arts
Eigenaren Vullings Metaalbewerking

John en Jan
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Kookboek Tuutetrek
De werkgroep Tuutetrek brengt het kookboekje ‘het lekkerst Hegelsoms eitje’ uit.
Op vrijdag 27 november wordt het boek gepresenteerd in Zaal Debije in Hegelsom.
Het idee voor het kookboekje is ontstaan
na het succes van de kookwedstrijd tijdens
Hegga Piñata. Omdat er veel vraag was naar
de recepten heeft Tuutetrek besloten deze
te bundelen in een boekwerk. Hierin staan
recepten, sfeerimpressies van de wedstrijd en
allerlei anekdotes.

Bij supermarkt Jumbo is op donderdag
26 november een demonstratie van de
winnaars van het lekkerste Hegelsoms eitje.
De boekpresentatie op vrijdag 27 november
begint om 20.30 uur. Tijdens deze avond brengt
muziekvereniging St. Hubertus nogmaals de
Ei-symfonie ten gehore.

Twee cafés
in Café Top 100
Twee cafés uit Horst aan de Maas zijn dit jaar opgenomen in de Café Top 100. Op nummer
12 staat De Sevewaeg uit Sevenum en op plek 33 De Morgenstond uit Griendtsveen.
De Café Top 100 wordt jaarlijks
samengesteld door Misset Horeca, een
instelling voor vakinformatie voor de hotel-,
restaurant- en cafébranche. De jury noemt
De Sevewaeg in haar rapport een “heerlijk
familiebedrijf in het hart van het NoordLimburgse dorpje Sevenum”. Ook het terras
krijgt complimenten. Het café staat al jaren in

• Speciaaltransport
• Grond- en sloopwerken
• Recycling
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de lijst, vorig jaar op plek 81.
De Morgenstond in Griendtsveen zakt dit
jaar van nummer 24 naar plek 33. Volgens de
jury is het hier zowel binnen als buiten goed
toeven. “In de bediening attente medewerkers.
Het ‘vak’ horeca wordt hier serieus genomen.
Complimenten dus voor deze parel”, aldus
het juryrapport.

Workshop
mindful eten
In La Providence in Grubbenvorst vindt op woensdag 25 november een cursus mindful
eten plaats. De cursus begint om 19.30 uur.
Tijdens de cursus leer je hoe je bewust
kunt worden van je ademhaling, kauwen en
slikken tijdens eetmomenten, wat voor eter je
bent, bewust te snoepen en meer te genieten
van eten en ontdek je dat je alles mag eten,
maar niet alles hoeft.
Lieke Voesten (diëtiste Lekker in Balans)
en Elly Cox (logopediste La Providence)
zetten hun cursisten aan het denken over
waar je in het dagelijks leven aan voorbij

gaat door gedachteloos om te gaan
met eten, drinken maar ook met jezelf.
Cursisten leren momenten te herkennen
waardoor ze in kleine stapjes verandering
kunnen aanbrengen in hun eetpatroon
en leefpatroon. De workshop is een
kennismaking met mindful eten, ervaring met
mindfulness is dus niet nodig.
Aanmelden kan via behandelcentrum@
laprovidence.nl of 077 355 56 66

Gefeliciteerd

Jeugd en techniek
GTE Engineering uit Horst wil jonge mensen enthousiast maken voor de techniek.
Zij heeft daarom basisschool Weisterbeek uit Horst gesponsord met negen TECHNIEKlessen en een excursie naar de Ontdekfabriek in Eindhoven. Onlangs gingen de
kinderen van groep 8 op excursie. Daar zagen ze onder meer een film over groene
energie en maakten ze een balancerende tijger van piepschuim.
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Een gezonde maaltijd is
belangrijk’

De een maakt elke avond een uitgebreid
viergangendiner klaar, de ander houdt het bij
opgewarmde restjes van de vorige dag.
De meerderheid van de inwoners van Horst
aan de Maas, 63 procent, geeft aan elke dag
te koken. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

36%
Nee

Of het nu Hollandse pot is of een Indische
maaltijd: het merendeel van de inwoners van
Horst aan de Maas zorgt ervoor dat er elke dag
een zelf klaargemaakte maaltijd op tafel staat.
“Ik vind het heel belangrijk om een gezonde
maaltijd op tafel te zetten en dat kan al in een
kwartier als het moet”, zegt deze persoon.
“Ik kook om de dag. Omdat ik alleen woon vind ik
dat gemakkelijk, dus de tweede dag warm ik het

Inwonerspanel

1.672 leden
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1%
Weet
niet
63%
Ja

Kook je elke dag?

zelf wordt gekookt, dan kookt bij het merendeel
eten op”, geeft een ander aan. Waar vroeger de
de partner (59 procent), wordt er eten afgehaald
warme maaltijd voornamelijk tussen de middag
(40 procent) of worden restjes opgewarmd
werd gegeten, kookt nu 86 procent ’s avonds
warm. “Onze kinderen zijn tussen de middag niet (28 procent). Er zijn ook mensen die dan een
brooddag houden, gaan
thuis dus praktisch gezien
uiteten of op het werk
eten we de warme maal‘Lekker Hollandse kost’
eten.
tijd in de avond. Al zou
‘Mijn vrouw en ik koken
het veel prettiger zijn om
om de beurt’
deze tussen de middag
TipHorstaandeMaas
te nuttigen.” De maaltijd
is een samenwerkings
‘Ik haat koken’
wordt door de meeste
verband tussen
mensen (89 procent) aan
HALLO Horst aan de
tafel genuttigd, de rest eet voor de tv.
Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
Populair om te koken zijn typische
of aanmelden voor de volgende enquête, kijk
Nederlandse gerechten als stamppot. Verder
op www.tiphorstaandemaas.nl
maken we ook graag pastagerechten klaar of
Reageren?
gaan we voor Italiaans of Oosters eten. Als er 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

Blijft zwemmen in Horst voor iedereen?
Komende dinsdag 24 november beslist onze gemeenteraad of de
gemeente zich in de toekomst verantwoordelijk blijft voelen voor alle
zwemmers. Het College van B&W geeft de voorkeur aan een nieuw
eenvoudig zwembad (zoals ze schrijven: een ‘vierkant’ bad, zonder
glijbaan of bubbelbad).
Nu heeft Horst met De Berkel
een prachtig familiezwembad met
alles erop en eraan. In dit aantrekkelijk zwembad de Berkel vinden
dan ook bijna 30.000 recreatieve
zwembezoeken per jaar plaats.

Volgens ons is het kapitaalvernietiging om dit zwembad en sporthal De
Berkel te slopen. B&W stelt voor, dat de
gemeente zich in de toekomst alleen
verantwoordelijk voelt voor verenigingen en doelgroepen. Verder hoeft de

Ook automaat!

L

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

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

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

gemeente volgens het voorstel van
B&W geen eigenaar meer te blijven van
het zwembad. Dit terwijl de zwemmers
van De Berkel zich eerder al hebben uitgesproken tegen privatisering
tijdens een enquête in 2014. Ook in de
regio zie je dat marktwerking bij een
zwembad, zeker op langere termijn,
grote problemen met zich meebrengt.
Bijvoorbeeld in Nieuw Bergen is het
bad al gesloten en ook in Venray zijn
nu problemen. Laat Horst hiervan leren.

Gemeenteraad, zorg dat de gemeente
verantwoordelijk blijft voor alle zwemmers! Houdt het zwembad aantrekkelijk voor alle zwemmers en niet
alleen voor de wedstrijdzwemmers.
Geef het zwembad niet uit handen,
maar blijf een goede werkgever voor
het zwembadpersoneel. Beschouw
alle huidige zwemmers in de Berkel
als een doelgroep. Blijf het leszwemmen in eigen hand houden. Blijf zorgen
voor de oudere zwemmer, baantjes

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Heerlijk avondje
is gekomen!

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

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

Wij zijn al
helemaal
in kerstsfeer

Grote
Vlooienmarkt
Veiling
Zondag 22 nov.

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

trekkers, maar ook voor gezinnen met
kleine kinderen. Kortom: wij roepen
de gemeenteraad op om dinsdag
de kaders zo op te stellen, dat ook
in de toekomst, zwemmen in Horst
aantrekkelijk en betaalbaar blijft, en
dit voor alle zwemmers.
Zwemmen is een basisvoorziening
die ook op lange termijn door onze
gemeente zelf gewaarborgd moet
blijven.
Comité ’t Zwembad mót Bliêve

Steenstraat 20 Horst • 077 - 3985072 • www.witveld.nl

Aanvang 12.00 uur
Veulenseweg 49
Veulen-Venray
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Rookvrije samenleving is een illusie
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. De drie vinden
dat ouders de kans moeten krijgen hun zoon of dochter volledig rookvrij te
laten opgroeien. Zij willen tot een rookvrije generatie komen en streven naar
een rookvrije samenleving. De meerderheid van de stemmers, 77 procent,
vreest dat dit een illusie is. Roken is een keuze van mensen zelf. Een rookvrije

s amenleving creëer je alleen door het roken te verbieden. Moeten we dan
zover gaan? Het blijft tenslotte je eigen verantwoordelijkheid, vinden zij.
De overige 23 procent ziet graag een rookvrije generatie opgroeien.
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.

ook

Blauw zwaailicht is alleen voor brandweer,
politie en ambulance
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat voeren bij wijze van proef blauw
zwaailicht en sirene om nog sneller aanwezig te kunnen zijn bij incidenten op
snelwegen. De proef wordt sinds vorige week gehouden in de regio’s Amsterdam,
Eindhoven, Arnhem/Nijmegen en Zwolle/Groningen.
Reden voor de proef is dat het steeds lastiger wordt om incidenten snel te
bereiken, aldus Rijkswaterstaat. Volgens haar is dit vanwege drukte op de weg,
het ontbreken van een vluchtstrook en weggebruikers die het (huidige) oranje
zwaailicht niet respecteren. Prima dat Rijkswaterstaat dit doet. Het is nu eenmaal

belangrijk dat voor de veiligheid en doorstroming bij een incident op de snelweg
weginspecteurs snel aanwezig kunnen zijn.
Aan de andere kant kun je je afvragen of dit automobilisten op de snelweg
niet te veel in verwarring brengt. Als iedereen die snel ergens wil zijn vanwege
een calamiteit straks met een blauw zwaailicht gaat rijden, letten we er dan nog
wel op? Gaan we er dan nog wel voor aan de kant?
Blauw zwaailicht is alleen voor brandweer, politie en ambulance.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 46) > Amber Alert wordt te weinig ingezet > eens 69% oneens 31%

HALLO voordeelpas
Duet Kappers

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Afscheid
Afscheid nemen bestaat
niet. Tenminste, dat zong
Marco Borsato in 2006.
Maar niets is minder waar,
want afgelopen week maakte
hij echter bekend dat hij
afscheid neemt als coach van
de populaire talentenjacht
The Voice of Holland. Niet
alleen in de showbizzwereld
nemen we afscheid van
bepaalde personen of dingen,
ook in Horst aan de Maas
hebben we het afgelopen jaar
afscheid moeten nemen.
Als ik op de website van
HALLO Horst aan de Maas zoek
op woorden als ‘afscheid’,
‘stoppen’ en ‘sluiten’ kom ik
enkele nieuwsartikelen tegen
waarin Horst aan de Maas en de
inwoners afscheid gaan nemen.
Zo namen we afgelopen jaar
afscheid van marktkoopman
Ad Janssen, die 51 jaar op
dinsdagochtend op de markt in
Horst te vinden was. We namen
afscheid van Powerman, het
evenement dat volgend jaar niet
meer terugkeert naar onze
gemeente. In het centrum van
Horst namen we afscheid van de
Wereldwinkel en van DA. Beide
winkels sloten afgelopen jaar
hun deuren. Begin dit jaar werd
afscheid genomen van de
kienavonden in Tienray.
De organisatie zag namelijk
na 44 jaar het aantal belang
stellenden dalen, waardoor het
organiseren niet meer rendabel
was. En ook mijn eigen
zwemclub HZPC-Horst nam
afscheid: voorzitter Peter
Speijcken gaf de voorzitters
hamer door aan Han Geurts.
En met deze column neem ik
afscheid van HALLO Horst aan de
Maas. Want aan alle leuke
dingen komt een eind, ook aan
mijn werk voor HALLO. Daarbij
wil ik u, lezers, graag bedanken
voor alle leuke interviews en
gesprekken die ik heb gevoerd
én de positieve reacties die ik
heb mogen ontvangen.
Judith

PAS SÉ

pas nieuw
koop in november de voordeelpas 2016
voor €14,95 ipv €19,95
www.hallovoordeelpas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
19 november 2015
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering 24 november
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91
of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Toekomstbestendige zwemvoorziening voor
en binnen de gemeente Horst aan de Maas.
• Onteigening perceel bestemmingsplan
Californië en (gewijzigd) vaststellen bestemmingsplannen CVI, Klaver 8, Wachtpostweg
34, Maasbreeseweg, Dr. Droessenweg 2-4.
• Nota Parkeernormen Horst aan de Maas 2015.
• Geactualiseerd delegatiebesluit met bijbehorend delegatieregister.
• Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West.
• Controleprotocol 2015-2017 en Normenkader 2015

U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.
De vergadering wordt live in video uitgezonden
via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Na een onderzoek naar de locaties Californischeweg en de Burg. van Kempenstraat in
Grubbenvorst en rekening houdend met de bereikbaarheid en kosten voor maatregelen
die nodig zijn voor de aanleg van een dubbel spoor in de toekomst, hebben de Provincie
Limburg, gemeente Horst aan de Maas en gemeente Venlo de voorkeur uitgesproken voor
een station op de locatie Burg. van Kempenstraat.

ProRail is verantwoordelijk voor de aanleg
van het station. De provincie Limburg en de
gemeenten Horst aan de Maas en Venlo zijn
verantwoordelijk voor het inpassen van de stationsomgeving; aanleg voorplein, parkeervoor-

ziening, fietsenstallingen, bushalte en aanpassing van de bestaande infrastructuur.
In het komende half jaar zal met een ingenieursbureau een ontwerp voor deze stationsomgeving worden gemaakt. Dit vindt plaats in
overleg met een werkgroep van bewoners uit
Grubbenvorst. Tevens zullen diverse onderzoeken - zoals bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit,
milieu, - worden uitgevoerd om de effecten op
de omgeving in beeld te brengen.
Het definitieve ontwerp voor de stationsomgeving zal ter inspraak komen via het bestemmingsplan van de gemeente Horst aan de
Maas.
Het station heeft voorlopig de werktitel
“Grubbenvorst – Greenport Venlo” gekregen.

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
Vossenheuvel 7
Griendtsveen
Grauwveenweg
ongenummerd
Grubbenvorst
De Comert

Verkeersomleidingen door aanleg
fietspad Melderslo – Broekhuizen
Begin november zijn we gestart met de aanleg van het fietspad Melderslo – Broekhuizen
ter hoogte van de Stokterweg. De werkzaamheden zullen direct naast de weg en op de
weg plaatsvinden.

Locatiekeuze
station Grubbenvorst
Het toekomstige station biedt een aantal voordelen voor Grubbenvorst en haar omgeving.
Zo ontstaan er nieuwe reismogelijkheden op
korte afstand voor de inwoners. Grubbenvorst
en omgeving wordt extra aantrekkelijk om te
wonen of te werken. De dorpskern wordt aangesloten op het regionaal en landelijk Openbaar vervoer-netwerk. En daarnaast trekt het
station nieuwe doelgroepen aan. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld wandelaars en toeristen waardoor de lokale economie wordt gestimuleerd.

Wegwerkzaamheden

Horst
Afhangweg ongenummerd
(nabij nr. 2)
Energiestraat 16
Schoolstraat 2
Kronenberg
Simonsstraat ongenummerd

Maasbree
Roozendaal 15

Om verkeersongevallen te voorkomen en
voor een veilige werksituatie, sluiten we
de Stokterweg, tussen de Roamweg en de
Lottumseweg, af. Het gemotoriseerd verkeer
van en naar Broekhuizen wordt via Lottum
en lokale routes omgeleid. Voor het fietsverkeer geldt geen omleiding.
De omleidingsroutes gaan in op vrijdag 20
november en duren tot einde van dit jaar.

De hulpverleningsdiensten zijn op de hoogte
gesteld van deze omleidingsroutes.
Wij proberen de overlast tot een minimum te
beperken, maar kunnen niet voorkomen dat
aanwonenden hinder ondervinden. Aannemer Kessels bv zorgt ervoor dat u altijd
bij uw woning kunt komen. Ook de huisvuilophaaldienst kan de normale route blijven
rijden.

Energy Battle:
let’s get ready to rumble!
Drie teams uit de gemeente Horst aan de Maas doen mee aan de landelijke ‘Klimaatverbond
Energy Battle’. Hun uitdaging: zo veel mogelijk energie besparen.
Een team van huurders van Wonen Limburg
Horst nam deel aan de eerste ronde. Zij wisten
18,6% minder stroom en 10,3% minder gas te
verbruiken ten opzichte van een jaar eerder. Zij
hebben het stokje overgedragen aan het team
van de gemeente Horst aan de Maas.
Besparen met Wattcher en energiecoach
Tijdens de eerste ronde van de Battle kregen
de deelnemers een Wattcher waarop zij hun
energieverbruik konden aflezen. Dit maakte
hen bewust van de energie die ze verbruikten.
Daarnaast kregen zij bespaartips van een energiecoach van Wonen Limburg. Daardoor wisten
ze nog meer energie te besparen. Dat is goed

voor het milieu én voor de portemonnee!
Drie bespaartips van de Energiecoach
• Plak aluminiumfolie achter de radiatoren:
hierdoor kaatst de warmte de kamer in.
• Haal onnodige stekkers uit de stopcontacten.
• Laat geen apparaten op stand-by staan.
Tweede ronde met team gemeente
Op 17 november is de tweede ronde van start
gegaan met een team van de gemeente Horst
aan de Maas. Dit team bestaat uit raadsleden,
wethouders en ambtenaren. Zij proberen de
koppositie in de Energy Battle over te nemen
van de gemeente Bloemendaal.

Werkzaamheden knooppunt Zaarderheiken van 19 tot 21 november

Afsluiting A73

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het asfalt ter hoogte van knooppunt Zaarderheiken.
Hiervoor worden donderdag 19 november van
21.00 uur tot vrijdag 20 november 06.00 uur en
vrijdag 20 november van 21.00 uur tot zaterdag
21 november 06.00 uur diverse verbindingswegen en doorgaande wegen ter hoogte van
knooppunt Zaarderheiken afgesloten om de
werkzaamheden te kunnen realiseren. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening

te houden met extra reistijd die kan oplopen tot
10 minuten.
Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk
op www.rijkswaterstaat.nl of www.vananaarbeter.nl of bel met de Landelijke Informatielijn van
Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Gloednieuw oud papier!
Landelijk gezien zamelen mensen steeds
minder oud papier in. Gelukkig zien we in
Horst aan de Maas het tegendeel!

Sevenum
Maasbreeseweg 1
Ulfterhoek ongenummerd

Hier stijgt de hoeveelheid ingezameld oud
papier weer langzaam. En dat is goed voor het
milieu. Van oud papier wordt namelijk weer
nieuw papier en karton gemaakt. Dat scheelt
een berg afval én heel veel bomen.

Swolgen
Gun 28
Broekhuizerweg 24a

TIP: lever alleen papier en karton in dat schoon
en droog is, zonder vuil, plastic of kunststof laagje. Alleen dan kan het goed gerecycled worden.

Wat mag

niet bij het oud papier?

• Plasticfolie dat wel eens om tijdschriften
en reclamefolders zit. Dat mag in de
PMD-container.
• Drankpakken. Dat mag in de PMD-container.
• Vieze pizzadozen en tissues. Die mogen
bij het keukenafval.
• Kartonnen verpakkingen met een plastic
laagje aan de binnenkant. Die horen bij
het restafval in de tariefzak.
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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.

Sinterklaas spelen… Maar wie krijgt straks de zwartepiet?
We schreven het: het gemeentelijk huishoudboekje is kloppend
gemaakt door 1,6 miljoen euro uit de reserves te halen. Voeg daarbij de te
verwachten tegenvallers en de bezuinigingen van 4 miljoen. En de greep
uit de spaarpot voor een aantal projecten.
D66 vindt dat het in Horst aan
de Maas goed leven en wonen is.
Maar nu Sinterklaas spelen betekent
in de toekomst dat anderen wellicht
de zwartepiet krijgen. Want elke
spaarpot raakt eens leeg.
De coalitie deelt uit met gulle
hand. Een groots Gasthoês, een
toekomstbestendig gemeentehuis.

En nu weer opeens een fietspad
tussen America en Horst station.
Essentie begreep niet dat D66 hier
geen ‘ja’ tegen zei. D66 is niet
tegen fietspaden. Integendeel
zelfs. Maar inventariseer eerst álle
knelpunten in de hele gemeente en
maak dan een prioriteitenlijstje. Wel
zo eerlijk.

Punten waar D66 iets over
gezegd heeft bij de begroting: De
Kasteelboerderij. We vinden de
opbrengst van pakweg 95.000
euro een weggeefprijsje. voor
dit mooie monumentale pand,
gelegen op 5.000 vierkante meter
grond in een ontwikkelingszone;
We hebben moeite met het stap
voor stap geleid worden naar de
uitkomst. Met als resultaten straks
onder andere een nieuw Gasthoês,
een verbouwd gemeentehuis,
een aangepast accommodatie- en

subsidiebeleid. D66 blijft positief
kritisch meedenken maar bij de
finale afweging zullen we onze eigen
afweging maken; De raad heeft een
controlerende taak. Die moet ze
ongehinderd kunnen uitvoeren. D66
heeft nadrukkelijk aangegeven dat
daarom alle vragen die de raad stelt
altijd volledig beantwoord moeten
worden; D66 heeft gevraagd om bij
elk project altijd de concrete doelen,
taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden te benoemen; Bij
vestiging van de bieb in ’t Gasthoês

kost Librije tot 2023 de gemeente
jaarlijks 207.000 euro. D66 maakt
zich daar wel grote zorgen om,
gezien de slechte ervaringen met
de bibliotheken in Sevenum en
Grubbenvorst. De wethouder maakt
zich geen zorgen om Librije. Tijd
genoeg om een nieuwe huurder
te vinden. Toch niet de gemeente?
De vluchtelingen. Volgende keer
daar meer over.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas.

Samenwerken op basis van gezond verstand
Als gemeente Horst aan de Maas moeten we veel samenwerken. Dat is
niet alleen leuk, omdat je ook andere gemeenten en mensen leert
kennen, maar ook nog eens heel nuttig. Veel zaken trekken zich namelijk
niks aan van gemeentegrenzen. Ikzelf werk aan het thema Ruimtelijke
Ordening, samen met collega’s uit de regiogemeenten.
Een belangrijk onderwerp
hierbinnen vormt woningbouw. De
provincie heeft aan de regio NoordLimburg gevraagd om samen tot
afspraken te komen over het aantal
te bouwen woningen. Centraal daarbij

staat dat je niet denkt vanuit een dorp
of gemeente, maar vanuit de regio.
Omdat we niet willen bouwen voor
leegstand (op langere termijn) worden
alle projecten groter dan tien woningen
afgestemd in de regio.

Samenwerken betekent ook dat je
goed kunt zien hoe we er als gemeente
voorstaan ten opzichte van andere
gemeenten. Wat mij op het gebied
van woningbouw opvalt, is dat Horst
aan de Maas een voorzichtig maar ook
heel verstandig beleid heeft gevoerd.
Zo zijn alle woningbouwplannen van
gemeenten (plancapaciteit) in kaart
gebracht, en die kun je dan vergelijken
met de prognoses van de vraag naar
nieuwe woningen. Bij een aantal

gemeenten ligt de plancapaciteit
hoog boven de huishoudensgroei.
Een van de duidelijke afspraken met
de regio zal zijn dat de plancapaciteit
teruggedrongen moet worden met
tenminste 40 procent.
Voor Horst aan de Maas ligt op
dit front geen opdracht. Doordat
we de afgelopen jaren zorgvuldig
zijn omgegaan met ‘bouwen naar
behoefte’ hebben we geen overmatige
plancapaciteit. Horst aan de Maas heeft

zelfs nog ruimte: ruim 10 procent
aan plannen ‘te weinig’. Dat is totaal
anders dan de andere gemeenten, die
hebben soms dubbel zoveel plannen
dan nodig is, met enorme risico’s
voor de grondexploitaties tot gevolg.
Daar kunnen we de komende tijd in
de regio samen verder aan werken,
maar wel met gezond verstand.
Luc van den Beuken,
Essentie Horst aan de Maas

Blijven meepraten en meedenken…
Meer dan honderd inwoners uit Horst aan de Maas hebben op 27 juni
uitgesproken dat er iets moet gebeuren met onze accommodaties voor
sport, spel, onderwijs en ontmoeting.
De aanwezigen vonden het
belangrijk om zelf aan de slag
te gaan. Inmiddels zijn er vijf
brainstormsessies in de diverse
clusters gehouden. Het is goed om
te zien dat deze sessies bijzonder
goed bezocht worden. Dat geeft
aan dat de vertegenwoordigers
van verenigingen of andere

initiatieven de urgentie ervan inzien
en dat we allemaal samen aan de
slag moeten. Nagenoeg iedere kern
binnen onze gemeente heeft te
maken met krimp, en het dringt dan
ook goed door dat samenwerking
onontbeerlijk is. Aan de andere kant
is het begrijpelijk dat iedere kern
of vereniging zoveel mogelijk de

eigen identiteit wil behouden. Maar
er vooral met z’n allen over blijven
praten en meedenken levert winst
op in de breedste zin des woord. Er
zijn nog steeds genoeg verenigingen
binnen hetzelfde dorp, die elkaar
best wat beter mogen leren kennen.
Dat gebeurt dan ook spontaan op
deze avonden en er worden concreet
afspraken met elkaar gemaakt over
vervolgstappen. Belangrijk voor ons
als raadsleden is dat we dat gevoel
bij onze burgers vasthouden en dat

er concrete oplossingen volgen.
Draagvlak van onderuit is voor
het CDA de beste waarborg voor
aanpak accommodatiebeleid. Nog
belangrijker is dat de gemeente
blijft faciliteren maar ook durft
los te laten. Dat verdienen onze
verenigingen die met een dergelijke
proactieve houding aan de slag
gaan.

geld uit de reserves wordt genomen
om sommige noodzakelijk gaten te
dichten. Maar er komt er nog veel
op ons af de komende jaren. Het
samenvoegen van sportaccommodaties,
het verbouwen of nieuwbouwen van
het zwembad, het samenvoegen
van scholen, het verbouwen van het
gemeenschapshuis (Gasthoês) in Horst
enzovoorts.
Al vele onvoorziene financiële
tegenslagen zijn de afgelopen jaren

de revue gepasseerd. De SP vreest,
met alle majeure projecten die nog
op stapel staan, dat je dan nog heel
veel moet gaan bezuinigen, of je
spaarpot leger en leger maakt. En wat
hebben de inwoners van Horst aan
de Maas aan geen lastenverhoging
als daarvoor het niveau van bepaalde
voorzieningen drastisch achteruit zullen
gaan. De SP riep bij de begroting dan
ook het college op om te kijken waar
lastenverhoging billijk is. En vooral

Hay Emonts
CDA Horst aan de Maas

Begroting
Aan het einde van het jaar is het gebruikelijk dat de begroting voor de
komende jaren wordt behandeld. De SP is trots op wat we met deze raad
tot nu toe gezamenlijk hebben bereikt.
Mede omdat we voor ons gevoel
oud zeer begraven hebben en er goed
en met respect wordt samen gewerkt
tussen de verschillende partijen.
Desondanks zitten we niet voor niets
in verschillende partijen. We denken
over sommige standpunten allemaal
weer net iets anders. Dat is ook

de reden waarom de SP tijdens de
begrotingsbehandeling kritisch was
en niet klakkeloos instemde met de
begroting die voor lag.
Eigenlijk krijgen we de begroting
namelijk telkens alleen maar rond
door geld uit de reserves te nemen.
De SP is er niet principieel tegen dat er

kritischer te kijken naar de grote
majeure projecten die er aan staan te
komen. Tientallen miljoenen gaan die
kosten. Eerdere grote investeringen
die geld in het laatje zouden brengen,
doen ons nu nog financieel bloeden.
Dus geef alleen dat geld uit wat
we hebben en gebruik de reserves
slechts voor de noodgevallen.
Anthony van Baal,
SP Horst aan de Maas
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Vogelmarkt
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden uit Wanssum houdt op zondag
22 november haar maandelijkse vogelmarkt in ’t Brugeind in Meerlo. Op de
markt kan iedereen vogels kopen en verkopen.
Tijdens de vogelmarkt zijn ook
vogelhandelaren aanwezig. Ook kan
men terecht voor vogelbenodigdheden zoals vogelvoer en nestkastjes.

Duiven en kwartels worden niet toegelaten. Het maximum vogels per kooi is
twee. De vogelmarkt duurt van 09.00
tot 12.00 uur.

Prinsenboerenbal
in Swolgen

Hegelsomse liedjesavond

‘Gen zurg’ winnaar liedjesavond
Bonnie & Susan Knops zijn met hun liedje ‘Gen zurg’ winnaar geworden van de Hegelsomse liedjesavond. In
de jeugdcategorie wonnen Nick van de Munckhof en Silke Knops met het liedje ‘knappe jonges, moêie megjes’.
De liedjesavond van carnavalsvereniging D’n Tuutekop vond plaats
op zaterdag 14 november. In totaal
deden er dertien deelnemers mee.
De jury bestond dit jaar uit Winny
Driessen, Leon Geurts, Rob Geurts en
oud-prins Peter III.

De winnaars van de
volwassencategorie zongen dit
jaar over de huishoudelijke taken
die tijdens carnaval blijven liggen,
omdat er flink gefeest moet worden.
Het liedje van de jeugd ging over
alle jongens en meisjes die er met

carnaval heel mooi uit zien. In de
pauze presenteerde Jong Nederland
Hegelsom het Boerenbruiloftslied.
Op Hollandse klompen hebben zij
laten weten dat het thema voor de
Boerenbruiloft te maken heeft met
Volendam.

Het jaarlijkse prinsenboerenbal van carnavalsvereniging D’n Bok uit
Swolgen wordt gehouden op zaterdag 21 november. Hier wordt de
62e prins(-es) en het 24e boerenbruidspaar bekendgemaakt.
Allereerst zal er afscheid worden
genomen van prins Bart III en zijn
adjudanten Ricco en Roel. Ook is het
boerenbruidspaar Freek en Nelly aan de
beurt om af te treden. Na deze plechtigheden zal er een toneelstuk ten uit-

voeren worden gebracht met als thema
CSI. Het forensisch onderzoeksteam
onderzoekt wie uiteindelijk de nieuwe
heerser en het nieuwe boerenbruidspaar wordt in het Bokkenrijk. De avond
start om 20.11 uur.

Play-In jeugdleden
De zestien muziekverenigingen in Horst aan de Maas houden op
zaterdag 21 november gezamenlijk een Play-In.
De Play-In is bedoeld voor alle
jeugdleden en vindt plaats in het
Dendron College in Horst.
Op deze dag repeteren
100 jeugdige en enthousiaste

muzikanten ’s morgens en ’s middags
aan een aantal stukken. Vanaf
16.45 uur worden deze uitgevoerd in
de grote aula van de school. Publiek is
daarbij welkom.

Jubilarissen brandweer
In ’t Gasthoês in Horst werden vrijdag 13 november tijdens de jaarlijkse contactavond van de brandweer
van Horst aan de Maas dertien jubilarissen gehuldigd. Door burgemeester Kees van Rooij werden aan leden
van de posten Meerlo (6), Lottum (1), Horst (4) en Sevenum (2), oorkondes en medailles uitgereikt.
Een jubilaris vierde het 12,5-jarig jubileum, vijf het 20-jarig en zeven 25 jaar.

HALLO voordeelpas
Deelnemers

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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Gratis
parkeren
in Venray!
Betaald parkeren afgeschaft!

Elke maand koopzondag!

Met ingang van 18 november is in Venray het betaald parkeren volledig
afgeschaft. Winkelen en recreëren in het centrum van Venray wordt daarmee nog
aantrekkelijker voor de consument. “Nog aantrekkelijker, want Venray heeft een
mooi centrum met een brede selectie aan winkels in uiteenlopende branches.”
Dat stelt Theo Klabbers, voorzitter van de Venrayse winkeliersvereniging Venray
Centraal.

Venray krijgt in 2016 elke maand een koopzondag. In principe is de laatste zondag van de
maand een koopzondag. Alleen in de maand maart en december zijn de koopzondagen op
respectievelijk 20 maart en 18 december. Aan elke koopzondag zal een thema gekoppeld
worden op basis waarvan weer activiteiten georganiseerd worden.

“Als ondernemersvereniging zijn we blij dat de gemeente Venray nu stappen zet om
de regeling rondom betaald parkeren te wijzigen. Mede door dit beleid was het voor
consumenten minder aantrekkelijk om het centrum van Venray te bezoeken. En dat
hebben we als ondernemers altijd jammer gevonden want Venray heeft een aantrekkelijk
centrum waar het goed toeven en goed winkelen is.”

Winterpret in Venray
Na 6 december schakelt Venray over op kerstsfeer en winterpret. Onder het motto
“Winterpret Venray”wordt op vrijdag 11 december de ijsbaan op het Schouwburgplein
geopend. De ijsbaan is terug dankzij de inspanning van een grote groep mensen en
sponsoren. Drie weken lang kunnen jong en oud zich op het Venrayse ijs uitleven.
Venray Bloeit, volop!

“Het centrum van Venray heeft naast de bekende winkelketens nog een groot aantal
lokale winkels. Vaak zijn dat specialistische winkels waardoor een winkelcentrum als
Venray zich duidelijk weet te onderscheiden. Daarnaast heeft Venray dit jaar een groot
aantal nieuwe winkels erbij gekregen met jonge en enthousiaste ondernemers. Dat maakt
het winkelen in Venray nog meer de moeite waard”, aldus Theo Klabbers.

29 November
Koopzondag Venray
Sinterklaas in Venray,
Pieten speurtocht & Lichtjestocht
12.00 tot 17.00 uur | Gratis parkeren

www.venraybloeit.nl | facebook.com/venraybloeit
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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.

jongeren 19

aan
Elle Fleurkens

Veilig
Nederland
Afgelopen vrijdag vond een
reeks aanslagen plaats in Parijs,
met zeker 127 doden als
gevolg. De hele wereld is in
shock en iedereen betoogt zijn
of haar medeleven op een
andere manier. Dit gebeurt ook
in groten getale in Nederland.
Mooi om te zien, maar bepaalde
zaken gaan te ver in mijn
ogen…
Op sociale media zijn deze
gebeurtenissen nog steeds het
gesprek van de dag. Aangezien
Nederland kampt met een
vluchtelingenstroom, wordt dit
natuurlijk in verband gebracht
met de reeks aanslagen. Prima
als je dat doet, maar je kan ook
een grens overschrijden. Zo werd
ik de dag na de aanslagen
uitgenodigd om aan een facebook-evenement deel te nemen
namelijk: Veilig Nederland! (Eerst
werd het sluit de grenzen
genoemd, maar dat vonden de
oprichters toch net iets té
riskant…) Als beschrijving staat
er: ‘Laten we nu na de hartverscheurende gebeurtenissen in
Frankrijk eens met zijn allen
duidelijk maken dat dit zo niet
langer kan.’ Het motto van dit
facebook-event is dus dat
Nederland zijn grenzen moet
sluiten. Dus wanneer we de
grenzen sluiten is er geen kans
meer op een terroristische
aanslag? Juist… Sinterklaas kwam
afgelopen zaterdag aan in
Meppel. Een evenement met een
dubbele lading, zeker door de
vele demonstranten die er
aanwezig waren. Ik ga verder
mijn mening niet geven of zwarte
piet discriminerend is of niet,
maar dat er drie volle bussen
mensen gaan demonstreren in
Meppel vind ik ook niet erg
respectvol tegenover de kinderen.
Maar wanneer mensen kreten
gaan gooien als ‘laat IS deze
mensen maar doodschieten’, vind
ik dat écht maar ook écht te ver
gaan. Hier kan ik alleen maar van
zeggen dat je natuurlijk je
mening mag uiten, maar wanneer
dit soort uitspraken getolereerd
worden, leven we toch echt in
een té vrij (veilig) Nederland.
Liefs, Anne

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Elle Fleurkens
13 jaar
Broekhuizenvorst
Blariacum College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen
denk ik. Een paar jaar geleden was
dit mijn lievelingsliedje en luisterde ik
het echt elke dag. Toen ik het voor het
eerst hoorde, vond ik het een heel vrolijk liedje. Nu luister ik het niet zo vaak
meer, maar als ik het hoor dan vind ik
het nog steeds een leuk nummer.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Dan zou ik naar een pretpark gaan,
omdat ik daar niet zo vaak kom. Of
ik zou naar een vriendinnetje rijden
die in Friesland woont. Ze zit in onze
vriendengroep. Soms komt ze wel
eens hierheen of ga ik naar haar. Ik
hoop mijn rijbewijs te halen als ik 18
ben, dan kan ik zo snel mogelijk overal
heen.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Ik nam even een kijkje in mijn geschiedenisboek en zag de tijd van pruiken
en revoluties (van 1700 tot 1800).
Het lijkt me echt grappig om een week
een pruik op mijn hoofd te hebben en
een hoepeljurk te dragen. Ik zou dan

genieten van wat er is, omdat het toen
heel anders was dan nu.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een grote reis om de wereld maken
lijkt me heel leuk. Ik ben nog niet
buiten Europa geweest. Ik zou ook wat
vrienden meenemen, want dat is veel
gezelliger. Vooral India en Amerika zou
ik graag willen bezoeken. De mensen
daar hebben een hele andere cultuur
dan hier, dat zou ik wel een keer willen
zien.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelde geen
rol, wat zou je dan doen?
Dan zou ik een hele leuke dag willen
beleven met vriendinnen. Bijvoorbeeld
met z’n allen naar een pretpark gaan of
winkelen. Walibi of Bobbejaanland vind
ik wel coole pretparken. Daarna gaan
we lekker eten, iets als shoarma of
ergens in een leuk restaurant. Maar ik
denk waarschijnlijk shoarma, haha.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Een andere taal denk ik. Dat is wel
handig als je naar een ander land gaat.
Dan weet je wat mensen zeggen en
kun je met ze praten. Ik weet nog niet
welke taal. In ieder geval niet een van
de talen die ik al op school leer, zoals
Duits of Frans.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik vooral buiten met
vriendinnen uit mijn klas en soms
met mijn broertje. We deden meestal
tikkertje of speelden in een speeltuin
bij een klimrek. Onder het klimrek lag
zand en daar maakten we zandtaartjes
van. Of we gingen op de schommels.
Daar werd ik wel duizelig van, maar dat
maakte niet uit.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik ben eigenlijk niet echt ergens bang
voor. Maar als ik door het donker loop
of fiets, vind ik dat niet zo fijn. Je kunt
dan niet goed zien wat er is, bijvoorbeeld of er iets op de grond ligt. Dus
dat zou ik graag willen overwinnen.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?
Een olifant, dat is mijn lievelingsdier
sinds groep 3. Ze zijn groot en lomp. Ik
vind hun slurf indrukwekkend, er zijn
weinig dieren die dat hebben. Het soort
olifant maakt me niet uit. Als ik in een
dierentuin zou staan, zou ik mensen
met mijn slurf plagen. En als ik in het
wild zou leven, zou ik in de natuur
rondrennen om te kijken wat voor
moois er allemaal is.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik hoop dat ik dan nog veel vrienden
en familie heb. Ik wil in een mooi

huis op een mooie locatie wonen. Het
liefst dichtbij de stad, want ik houd
van winkelen, haha. Ik woon nu best
ver weg van een stad, dus dan zou
ik sneller naar winkels toe kunnen.
Ik wil ook een goede baan. Ik weet
nog niet zeker wat ik wil worden,
maar ik zag ooit een filmpje over een
interieurdesigner. Dat lijkt me wel een
leuk beroep.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Op een strand of in een mooi park
denk ik. Het lijkt me een hele mooie
omgeving om iemand ten huwelijk
te vragen. Of gewoon heel spontaan,
zodat diegene daar een beetje van
schrikt.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb veel vriendinnen die heel lief
zijn, maar Nora is mijn beste vriendin.
Ik ken haar al vanaf groep 1, dus nu al
negen jaar. Ze is heel speciaal voor me.
Ik weet gewoon dat ze er altijd voor mij
is en ik ben er altijd voor haar. We zien
elkaar niet vaak, maar als we elkaar
zien, is het altijd heel gezellig. We
maken vooral eten samen, omdat we
heel erg van eten houden. Ook kijken
we veel films.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Als ik er een zou nemen, dan zou het
een kleintje zijn. Ik houd niet zo van
grote tatoeages, waarbij je hele arm vol
is. Ik zou dan een hartje op mijn pols
of enkel zetten. Niet ingekleurd, maar
gewoon omlijnd.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag willen vliegen, want
als ik nu ergens heen wil, moet ik er
helemaal naar toe fietsen. Daar heb
ik vaak geen zin in. Als ik zou kunnen
vliegen, ben ik er sneller en kost het
veel minder moeite.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Aan een dagje met vriendinnen, dat
is altijd heel leuk. Als ik daar mijn
laatste 50 euro aan heb besteed, weet
ik zeker dat ik het aan iets heel leuks
heb uitgegeven. Of ik zou het aan een
goed doel geven. Vorig jaar heb ik
mijn haar afgestaan aan KiKa. Ik vind
het een heel mooi doel, dus daar zou
ik wel mijn laatste euro’s aan willen
besteden.

Sponsoractie De Brink
voor Roeffen Mart
Groep 7 en 8 van basisschool De Brink in Melderslo werkt momenteel
aan een project leren omgaan met geld. Daarvoor houden de kinderen
onder meer een sponsoractie.
De leerlingen zamelen
met de actie geld in voor speeltuin
Roeffen Mart.
“We hebben dit doel
uitgekozen omdat we kleine
kinderen ook een leuke
toekomst willen geven en

om leukere speeltoestellen te
laten neerzetten”, aldus de groep.
Door middel van een heitje voor
een karweitje willen ze tot en met
vrijdag 27 november minstens
5 euro per leerling per week
ophalen.

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl
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Derde overwinning voor
Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van RKsv Wittenhorst speelde zondag 15 november in het Meerssense kerkdorp Rothem de
tiende wedstrijd van deze competitie. Winstkansen voor de derde zege op rij leken meer dan aanwezig tegen
de lantaarndrager RVU. Onderschatting moest dan wel achterwege blijven.

Joo Hoebers 40 jaar
scheidsrechter
Volleybalvereniging Hovoc stond in het weekend van zaterdag
14 november stil bij het 40-jarig scheidsrechterjubileum van Joo Hoebers.
Al 40 jaar lang heeft Joo voor Hovoc bijna wekelijks - letterlijk en figuurlijk
– ‘fluitend’ de leiding bij een volleybalwedstrijd, aldus de volleybal
vereniging.
In het verleden floot Joo regionale
wedstrijden en tegenwoordig klimt
hij, ondanks zijn leeftijd van 70 jaar,
wekelijks in de Dendron Sporthal op de
scheidsrechtersstoel om een wedstrijd
voor Hovoc te fluiten. Daarnaast fluit hij,
enkele keren per maand, wedstrijden
voor de recreantencompetitie.
Verder beoordeelt Joo regelmatig
scheidsrechters van Hovoc, hetgeen
noodzakelijk is voor het ontvangen van
een scheidsrechterslicentie of -promotie
naar een hoger scheidsrechters niveau.
En wanneer Joo niet staat ingepland
om te fluiten, zit hij als trouwe

supporter op de tribune. Het bestuur
van Hovoc heeft het feit dat Joo 40 jaar
volleybalscheidsrechter is, aangegrepen
om bij de NeVoBo, de Nederlandse
Volleybal Bond, een jubileumspeld
voor hem aan te vragen. Zaterdag
14 november is Joo, na het fluiten
van zijn wedstrijd, verrast met een
gouden officialspeld en oorkonde van
de NeVoBo. Reinier Meesters, interim
voorzitter van Hovoc, reikte aan de
jubilaris de speld met oorkonde uit en
overhandigde aan Joo namens de club
een ingelijst Hovoc-shirt en aan zijn
vrouw een boeket.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

Vanaf het eerste fluitsignaal zette
Wittenhorst de toon. Met vlijmscherpe
counters werd de vijandelijke defensie meerdere malen beproefd. In
de 15e minuut was dan het eerste
breukje dat meteen leidde naar de
1-0 voorsprong. Rob Zanders kreeg de
bal uit een voorzet van Jordi janssen,
nadat Willem Heijnen de bal handig
liet lopen. Met een uitgestoken been
schoot hij de bal in de verre hoek in
het doel. De voorsprong was binnen en
dat was een mooie opsteker. Overigens
blesseerde Rob zich met deze actie.
De wedstrijd kantelde niet, alleen
was het gladde veld soms een spelbreker. Rond het halfuur bemachtigde
Rob de bal binnen het zestienmeter-

gebied en zonder te aarzelen schoot
hij deze half diagonaal onberispelijk in
de rechterbovenhoek, 0-2. Met deze
positieve ruststand kon de thee worden
opgezocht.
Na de pauze eigenlijk hetzelfde
spelbeeld. Wittenhorst domineerde en
RVU kon weinig terugdoen. Toen in de
58e minuut Rob Zanders zijn derde treffer liet aantekenen uit een subtiele actie
was het zeker gedaan. De stand zou
makkelijk veel hoger uit kunnen pakken,
maar Wittenhorst bleef erg mild voor de
ploeg uit Zuid-Limburg. Een poeier van
Bram Rubie belandde op de lat; Jordi
Janssen dacht nummer vier binnen te
schieten nadat hij fraai de doelman was
gepasseerd. Het laatste zetje was niet

hard genoeg want een verdediger kon
net op de doellijn redding brengen.
Veel mogelijkheden kregen geen
meerwaarde doordat de keuzes
vaak onvoldoende waren. De mooie
aanvallen leken meerdere malen
succes te hebben, maar niemand
wilde s chijnbaar de trekker overhalen.
Toch viel nog de vierde treffer. Hier was
vooral invaller Joost van Rensch voor
verantwoordelijk. Zijn soloactie was
voor enkele verdedigers te machtig en
tenslotte moest ook doelman Jamie
van de Velden zich gewonnen geven.
De bal belandde onhoudbaar in de
lange verre hoek, 0-4. Een belangrijke
overwinning weer. Op de ranglijst zijn
goede zaken gedaan.

HC Wittenhorst verliest
de strijd in Waspik
Door: handbalclub Wittenhorst
Het eerste herenteam van handbalclub Wittenhorst uit Horst is op zaterdag 14 november afgereisd naar Waspik
waar hun een zware wedstrijd tegen de tegenstander Witte Ster te wachten stond.
Eenmaal aangekomen in het
sportcentrum werd er door iedereen
beseft dat het niet gemakkelijk zou
worden. De tegenstander had al een
aantal goede potten gewonnen en de
wisselbank van onze heren was helaas
niet bepaald volledig te noemen.
Desalniettemin werd de wedstrijd
met een goede instelling en daadkracht geopend. Voor elke meter zou
er gewerkt worden. De eerste helft
ging de wedstrijd dan ook volledig
gelijk op. Waar het blok na een aantal
sterke schoten van de tegenstanders
steeds beter wist te gaan functioneren,
werden ook de aanvallen sneller en

doeltreffender. Combinaties en wissels
werden goed uitgevoerd waardoor er
uiteindelijk met een stand van 11-11 de
rust kon worden ingegaan.
Ook in de kleedkamer was de
boodschap duidelijk: “We hoeven hier
niet te verliezen vanavond. Maar we
zullen op de maximale versnelling
moeten blijven spelen.” Het eerste
kwartier van de tweede helft ging de
wedstrijd dan ook weer grotendeels
verder waar er gestopt was. Het lukte
de Horstenaren zelfs om op voorsprong
te komen. Maar na een kwartier werd
het steeds moeilijker om de Witte Sterspelers bij te houden. Waar Wittenhorst

namelijk twee wissels had, hadden ze
in Waspik een compleet reserveteam
op de bank. Dit maakte uiteindelijk het
verschil, waardoor dankzij een serie
breakouts er een groot gat geslagen
werd wat resulteerde in een einduitslag
van 27-18 voor Witte Ster.
De mening over de wedstrijd
was wel duidelijk, iedereen had
alles gegeven maar de reserves en
daarmee ook de variatie in aanvallen
was gewoonweg op geweest. Zullen
de heren volgende keer meer succes
hebben? Op 22 november speelt
Wittenhorst om 16.00 uur tegen Swift A
in het Elderveld te Arnhem.

horramen en -deuren

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

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

Nieuwe shirtsponsors Sparta’18
Marleen en Richard van Jacobs-Sevenum zijn de nieuwe sponsors van het meiden-B team van
voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum. Het bedrijf kwam bij Sparta’18 terecht omdat het voor de
vereniging berekend had wat de vervanging van de verlichting in de kantine zou kosten en op termijn
zou opleveren. In het team waarvan de shirts gesponsord worden, speelt ook dochter Lotte.
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HZPC doet mee

Inter Regio
Figuren
wedstrijd
Door: zwemvereniging HZPC
Lisa, Laura, Leanne, Mette en Britt van de Age II van de synchroonzwemafdeling van zwemvereniging HZPC uit Horst hebben zaterdag 14
november meegedaan aan de Inter Regio Figurenwedstrijd in zwembad
de Aquarijn te Alphen aan den Rijn.
Het was een sportieve en gezellige dag waarbij alle meiden goede
uitvoeringen hebben laten zien, maar
vooral ook hun ogen hebben uitgekeken op een wedstrijd waar ook de
top van Nederland aanwezig was.
Naast twee verplichte figuren werden
er ook nog twee gelote figuren

gezwommen. Aangezien de meiden
dit jaar voor de eerste keer in deze
categorie zwemmen hadden ze vooral
de gelote figuren nog niet zo vaak
geoefend. Maar deze gingen toch al
erg goed. Lisa en Laura behaalden
bij deze wedstrijd zelfs hun Age II
diploma.

Prognose: 3-1

Door: voetbalvereniging AVV America
In de wedstrijd tussen het eerste team van AVV America en Sporting ST uit Swolgen en Tienray op
zondag 15 november, maakte America een bliksemstart. Na dertien minuten was het al 4-0 tegen een
zwak spelend Sporting ST. Jens Kleuskens maakte een onvervalste hattrick en blijft daarmee een van de
meest scorende spitsen in Noord-Limburg. Het slechte weer had een dusdanige invloed op het speelveld
dat de scheidsrechter in overleg besloot om de tweede helft niet meer verder te spelen.
(Foto : Hay Mulders)

Set Up wint
van Hovoc
Door: volleybalvereniging Set Up
De meiden van het eerste team van volleybalvereniging Set Up uit
Meerlo speelden zaterdag 14 november tegen de dames van Hovoc 2 uit
Horst. Met een prognose van 3-1 beloofde het een leuke wedstrijd te
worden, maar het uiteindelijke resultaat was hierbij nog lang niet beslist.
In de eerste set hadden de
dames een moeilijk begin, waardoor
het gelijk opliep tot een stand van
10-10. Vanaf dit moment realiseerden de dames van Set Up dat ze
toch meer moesten gaan laten zien
dan ze tot nu toe deden. Hieruit
kwam een voorsprong van 15-11,
21-13 en werd de set uiteindelijk
toch duidelijk gewonnen met een
stand van 25-19.
De tweede set verliep moeizaam
waardoor de dames van Set Up lang
op een achterstand bleven: 7-11,
11-14 en 12-19. Door een geweldige
inhaalreeks kwamen de dames terug
tot een stand van 21-22 en wonnen
deze set met een stand van 25-23.

America te sterk voor Sporting ST

De derde set ging gelijk op en
geen van beide teams spatte eruit in
hun spel. De teams bleven dicht bij
elkaar de gehele set met standen van
8-9 en 13-13, maar door een kleine
voorsprong van 17-15 wist Set Up
naar de 25 te komen en wonnen ze
de set met 25-22.
In de vierde set gingen de dames
nog strijden voor het vijfde punt en
dat deden ze goed. Ook deze set
was gelijk opgaand, maar de dames
van Set Up bleven de hele tijd op
een kleine voorsprong: 10-6, 17-15
en 20-15. Door de drive die in de
meiden zat wisten ze deze set dan
ook nog met overtuiging te winnen
met een stand van 25-19.

Gehavend Hovoc struikelt
tegen Hajraa
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste team van de Horster volleybaldames speelde zaterdag 14 november in Den Dungen tegen HLB Van
Daal/DS, het vroegere Particolare. Het eerste herenteam speelde uit tegen Hajraa in Eindhoven.
Hovoc DS 1 begon de eerste set
onrustig door wijzigingen in de opstelling. Ondanks dat libero Amy Houwen
erin kwam als passer/loper en aan
het net haar punten scoorde, ontkwam
Hovoc niet aan een flinke nederlaag
(25-13). In set twee ontbrak het Horst
aan efficiënt volleybal. Veel servicefouten en persoonlijke fouten maakten het
Den Dungen makkelijk: 25-19.
Met Manon Engels in het derde
bedrijf op de diagonaal, kwam de
pass goed en werd er aan het net als
vanouds gescoord. De punten gingen
hoog via de blokkering en ook werd
het centrum vaak gevonden. Het
resulteerde in setwinst: 22-25. Set vier
liep weer gesmeerder en dankzij een
goede servicebeurt van Bernie van

Hegelsom wist Hovoc een dipje om te
buigen naar 19-25.
Winst lag binnen handbereik en
een servicebeurt van Inge Versleijen
bracht Hovoc een 7-0 voorsprong in
de beslissende vijfde set. Toch kwam
Den Dungen gevaarlijk dichtbij (10-12),
maar uiteindelijk trok Hovoc aan het
langste eind. Een mooie prestatie.
Een door ziekte en afwezigheid
gehavend Hovoc Heren 1 verdedigde
haar titel tegen Hajraa uit Eindhoven.
De wedstrijd begon met veel
persoonlijke fouten, doch het niet
scoren van Hajraa maakte de eerste
set een 25-21 winst voor Hovoc. In
de tweede set bracht een sterke
serviceserie van Rogér Hoeymakers
Hovoc weer bij en de set werd,

beduidend moeizamer, met 25-21
gewonnen.
Hajraa herpakte zich en de Horster
heren wisten zich geen raad met de
wederom opgelegde servicedruk.
Ook kwam Eindhoven meer en meer
toe tot scoren. Waar Hovoc in de vorige
wedstrijden een achterstand nog
omdraaide, bleef dit verlies: 21-25.
In set vier was Hajraa oppermachtig en
had het de flow te pakken. Met 13-25
werd het een genadeloos verlies voor
Hovoc. Er moest een vijfde set gespeeld
worden om een uiteindelijke winnaar
aan te wijzen. Hierin bleef Hovoc HS 1
wederom achter de feiten aanlopen en
met een eindstand van 13-15 was dit
het eerste verlies sinds ruim een jaar:
een 2-3 winst voor Hajraa.

Poolse Auto Garage in Horst

WE

LK

OM
!
Wij zijn betaalbaar en professioneel bedrijf.
Wij bieden voor uw auto alle diensten aan.
Kom eens kijken!

Onze leveranciers:
Tinnemans (NL)
TROST Auto Service Technik (D)
Poolse Leveranciers
Energiestraat 11A, Horst T: 06 - 58931998 E: rfservice15@gmail.com

Gezocht cafetaria
medewerk(st)er
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.

Mgr. Aertsstraat 16
5866 BH Swolgen
Tel. 06-50292222
info@wilhelminaswolgen.nl
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Melderslo: goed
gespeeld, geen punten

De Merels 1 wint
eerste  zaalwedstrijd

Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Het eerste team van voetbalvereniging RKSV Melderslo heeft zondag 15 november tijdens de wedstrijd tussen
de subtoppers een uur lang gedomineerd, echter in het laatste uur sloeg de mannen van het eerste team uit Helden
twee keer toe en lieten ze zien wel degelijk goed te kunnen voetballen.

Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
De Merels 1 speelde zondag 15 november haar eerste wedstrijd in de
zaalcompetitie tegen JES 1 uit Venhorst. De wedstrijd werd gespeeld in
sporthal De Berkel in Horst.

De wedstrijd op sportpark
Kerkeböske werd weer bezocht door
een flinke schare Melderslo-supporters.
Het voetbal dat Melderslo deze middag
liet zien was in tegenstelling tot het
weer gewoon goed. Een en ander had
waarschijnlijk ook te maken met het
feit dat aanvoerder Bart Verheijen weer
terug was gekeerd in de ploeg na een
schorsing, dit leek de ploeg weer het
nodige zelfvertrouwen te geven. Met
goed verzorgd voetbal werd Helden
onder druk gezet, Melderslo leek zelfs
op voorsprong te komen door diezelfde
Bart Verheijen, dit doelpunt werd op

advies van de grensrechter afgekeurd.
Een goed opgezette aanval van Bart
Verheijen werd door diezelfde Stan
even later hoog over geschoten en een
schot van Bram Keiren voor rust werd
nog tot corner verwerkt door de uitstekende doelman van Helden, kortom
prima mogelijkheden voor onze ploeg.
De tweede helft begon zoals de eerste was afgelopen: een beter Melderslo
en een ploeg uit Helden die het hier
moeilijk mee had. Na 15 minuten in de
tweede helft begon de wedstrijd zich te
keren, de blauwwitten uit Helden begonnen langzaam steeds gevaarlijker te wor-

den en de roodwitten kregen het steeds
moeilijker om de ‘zaak te belopen’. Ook
het inzetten van Paul Vullings voor de
geblesseerde Dennis Gubbels kan het
tij niet keren, in de 70e minuut was het
raak. Een van richting veranderd schot
betekende de 1-0 en de beslissing in de
deze wedstrijd. Toen even later Jeroen
Kallen een tegenstander van Helden
neerlegde binnen het zestienmetergebied en de ingeschoten penalty omgezet
werd in een 2-0 voorsprong was de
wedstrijd helemaal beslist. In de minuten
daarna gebeurde er dan ook niet meer
veel wat het vermelden waard is.

Door: hockeyclub HCH
De dames van Hockeyclub Horst speelde zondag 15 november tegen het damesteam van Meerssen. Om aansluiting te houden bij de top moest er gewonnen worden.
minuten Meerssen weer in het zadel te
helpen; Horst leverde de bal vlak voor
de eigen cirkel in waarna Meerssen
(dat voor de eerste keer in de wedstrijd
in de cirkel kwam) de 1-1 scoorde.
Meerssen begon nu weer in een goede
afloop te geloven terwijl Horst meer en
meer tegen zichzelf en tegen de klok
ging spelen. Op cruciale momenten
ontbrak het bij de Horster dames aan
het nodige overleg en koelbloedigheid

waardoor ook nu weer veel kansen en
kansen in wording niks opleverden.
Naarmate de wedstrijd vorderde werd
het spel van Horst er niet beter op.
Toch had Horst nog de nodige mogelijkheden op de winnende treffer maar
steeds zat het net niet mee of werd er
veel te gehaast gehandeld. Zure conclusie voor de Horster dames was aan het
eind dan ook dat ze volkomen onnodig
twee dure punten hadden laten liggen.

groot assortiment
vaste planten en bomen

Beukenhaag
of haagbeuk
60-80 cm grotere

maten ook verkrijgbaar

€ 0,69

Viooltjes

vele kleuren

60%
korting

totale ho
350 cm

stam 200 cm
rek 150x150 cm

€ 39,95

Wintergroene leibomen

3,50 m hoog.
Stamdikte 10-12 cm

Horster vogelvereniging Ons Genoegen organiseert van vrijdag 20 tot
en met zondag 22 november een internationale vogeltentoonstelling in
het gebouw van handboogsportvereniging De Schutroe in Horst.
Het evenementvindt voor de derde keer plaats.
Op deze tentoonstelling zijn
820 wedstrijdvogels van 72 inzenders
te zien. Deze vogels zijn voorafgaand
aan een keuring onderworpen door een
tiental deskundige keurmeesters van de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
(NBvV). Ons Genoegen is hier ook bij
aangesloten. De vogels zijn gekeurd op
houding, postuur, kleuren, poten, snavel en raszuiverheid. Bezoekers kunnen
vogelsoorten als kanaries, tropische

vogels en Europese cultuurvogels
aanschouwen. Daarnaast is er ook een
verkoopklasse van vogels aanwezig.
Ook zijn er stands met vogelartikelen.
De tentoonstelling is vrijdag van 20.00
uur tot 22.00 uur open, zaterdag van
10.00 uur tot 22.00 uur en zondag van
10.00 uur tot 16.00 uur. De verkoopklasse duurt zaterdag van 10.00 uur tot
22.00 uur en zondag van 10.00 uur tot
15.00 uur.

Americaanseweg 108d
Te koop
Mooi ontworpen en
gebouwd landhuis

✓ Geweldig vrij zicht achterzijde
✓ Grote veranda achterzijde
✓ Voorzieningen op begane grond
✓ Eigen invulling qua afwerking
✓ Hele mooie woonplek met vrijheid
✓ Bedrijfsruimte 425 m mogelijk
✓ Op circa 1200 m !
2
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Heeft u een plantenlijst van vaste planten, heesters, bomen, hagen?
Vraag onze scherpste aanbieding! Nergens goedkoper!

Cash-and-carry
voor consument
en bedrijf

De Merels een strafworp, waarmee de
ploeg uit Melderslo JES de genadeklap
zou kunnen geven. Deze werd echter
niet benut, waardoor JES de kans kreeg
om terug in de wedstrijd te komen.
Zo werd het in de slotfase toch nog
ontzettend spannend. Het was JES dat
enkele minuten voor het eindsignaal op
een 13-14 voorsprong kwam. De Merels
hield het hoofd echter koel. Door een
afstandsschot en een benutte vrije
worp wist het team de wedstrijd alsnog
met 15-14 te winnen en waren de
twee punten verdiend voor De Merels.

Vogeltentoonstelling
in De Schutroe

Hockeydames laten
punten liggen
Het had er ook alle schijn van dat
dit Horst wel zou gaan lukken. Meerssen
werd met de rug tegen de muur gezet
maar de ene na de andere kans die dit
opleverde werd niet benut. Na twintig
minuten was het dan eindelijk Yvonne
van Horen die de ban brak. Alles leek er
nu op dat het hek van de dam was en
Horst over Meerssen heen zou walsen.
Horst bewees zichzelf echter een hele
slechte dienst door binnen enkele

In de beginfase werd al snel duidelijk dat het een spannende wedstrijd
beloofde te worden. Beide teams
creëerden kansen, die al dan niet
goed werden afgerond. De Merels
wist op voorsprong te komen en kon
deze uitbouwen tot 8-5 bij rust. Na
rust lukte het JES echter binnen enkele
minuten weer aansluiting te vinden
en kwam de ploeg uit Venhorst terug
tot 8-7. De Merels herpakte zich en
wist met nog tien minuten op de klok
weer een gat van drie doelpunten te
slaan. Bij een stand van 13-10 kreeg

€ 89,95

zie voor nog meer lage prijzen:

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

2

Vraagprijs

€ 595.000.-

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

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

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

r
Al mee ar
a
j
1
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Verlies voor SVEB
Door: Geert Schatorjé, voetbalvereniging SVEB
De topper in de vijfde klasse F stond zondag 15 november op het programma. Terwijl voetbalvereniging DEV uit
Arcen en SVEB vorig seizoen in de vierde klasse nog kansloos degradeerden, staan dezelfde ploegen een half jaar
later fier bovenaan in de vijfde klasse. Het niveauverschil is blijkbaar erg groot.
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Persoonlijke
records voor HZPC
Door: zwemvereniging HZPC-Horst
De wedstrijdafdeling van HZPC zwom op zondag 15 november de
tweede ronde van de Nationale Zwemcompetitie. De wedstrijd werd
gezwommen in het achtbanen Geusseltbad in Maastricht. Na de eerste
ronde, die in oktober gezwommen werd, stond het team op de vijftiende
plaats in de A-klasse. HZPC behaalde deze ronde 6981,63 punten, wat een
achttiende plaats opleverde. In de totale eindklassering staat HZPC
eveneens op de achttiende plek.

Jasper Janssen onderschept deze pas (Foto: Thijs Janssen)
De beginfase van deze wedstrijd
was voor SVEB dat meteen de aanval
zocht en ook enkele malen gevaarlijk voor het doel van DEV opdook.
De doelman van DEV hoefde echter
slechts eenmaal handelend op te
treden bij een schot van Rick Tissen dat
via de lat overging. Erg lang duurde dit
overwicht van SVEB echter niet want
het jeugdige DEV (gemiddelde leeftijd
van nog geen 21 jaar) ging feller en
fysieker spelen. DEV zocht veelal via
lange ballen zijn voorwaartsen. Zo ook
rond de 25e minuut. De bal werd vanaf
de linkerkant ter hoogte van de middellijn met een boog rechts voor het doel
geslingerd. Sam Derks schatte de vlucht

van de bal goed in en schoot vanaf
een meter of twaalf perfect binnen:
1-0. In het restant van de eerste helft
bleef DEV de aanval zoeken, terwijl
SVEB weinig in de pap te brokken had.
DEV speelde niet goed maar de felheid
en het fysiek was genoeg om SVEB
onder de duim te houden.
Ook in het begin van de tweede
helft was DEV de baas en kreeg
enkele kansen op 2-0. Enkele malen
werd de bal van de doellijn gehaald
of SVEB-doelman Caspar Lijnders
was een sta-in-de-weg. Maar na
een kwartier ging de DEV-storm wat
liggen en kreeg SVEB steeds meer
spelaandeel. In deze fase bepaalde

SVEB het spel. De ene na de andere
aanval rolde richting het DEV-doel.
Waar het aan ontbrak bij SVEB was
de doelgerichtheid. De DEV-doelman
hoefde zelf nauwelijks handelend op te
treden. Het dichtst bij de gelijkmaker
was Tim Geurts. Zijn doelpunt werd
echter wegens b
 uitenspel afgekeurd.
Terwijl de wedstrijd op zijn eind
liep, nam het geloof in een goede
afloop bij SVEB af. Met Edvin Besic als
aanspeelpunt en rustbrenger kwam
DEV onder de druk uit en kwam het
weer geregeld voor het doel van SVEB.
Het was dan ook deze Besic die zijn
goede wedstrijd bekroonde met de
allesbeslissende 2-0.

Zaalcompetitie

Geen punten voor SV Oxalis
Door: korfbalvereniging Oxalis
De eerste wedstrijd van de zaalcompetitie op zondag 15 november was een wedstrijd waar de dames van het
eerste team van Oxalis maar twintig minuten hun niveau bereikten en waarin ze in de tweede helft werden
afgetroefd door de dames van Fortuna uit Bergharen.

Vanaf het eerste fluitsignaal was
Fortuna feller in de duels. In de eerste
minuten liet Oxalis zich overbluffen
en liep het team al meteen achter de
feiten aan. Na de 1-3 achterstand wist
Oxalis het spel weer op te pakken en
wist het zich te herstellen. Met goed
spel stond er een 6-3 voorsprong op

het scorebord bij het rustsignaal.
De eerste vijf minuten in de
tweede helft verliepen nog goed voor
Oxalis. De voorsprong werd uitgebreid naar 8-4, maar hierna was het
Fortuna die de touwtjes in handen
nam. De dames toonden zich feller en
zelfverzekerder dan Oxalis. Waar Oxalis

slechts twee keer tot scoren kwam
in de tweede helft, wist Fortuna zes
keer de korf te vinden. De uiteindelijke
nederlaag van 8-9 was dan ook een
feit. Daar waar in de veldcompetitie
ook wedstrijden op karakter werden
gewonnen, gaf Oxalis op dit front
zondag niet thuis.

HZPC behaalde in deze wedstrijd
twintig punten meer dan vorig
jaar. Dit betekent dat HZPC in totaal
20 seconden langzamer is geweest
dan vorig jaar. Een erg knappe
prestatie, aangezien Koen Koster met
een enkelblessure langs de kant zat,
waardoor HZPC zo’n tachtig punten
misliep.
Na een paar zware trainingsweken
werd er door de meeste zwemmers
nog verrassend goed gezwommen
volgens de hoofdtrainer. De meeste
zwemmers zwommen een of meerdere persoonlijke records. Ook op de
zware afstanden, zoals de 400 meter
vrijeslag bij de jeugdzwemmers en de
400 meter wisselslag bij de senioren,
werden veel punten verdiend. Finn
Timmermans, Serafina Vlijt, Manon van
der Wielen, Marlijn Zwart, Lotte Roefs
en Marloes Janssen verbeterden hun
inschrijftijd op de 400 meter vrijeslag
met meerdere seconden. Ook op de
400 meter wisselslag werden persoonlijke records gezwommen, door Manon
Koster, Ingrid van Horen, Björn Piket en

Judith van Meijel. Met haar persoonlijke record scherpte Judith ook het
Limburgse Record op deze afstand aan.
Tijdens deze wedstrijd werden
er ook diverse limieten voor de
Nederlandse juniorenkampioenschappen in januari gezwommen. Daniël
Vlijt verbeterde zijn persoonlijke
record op de 100 meter vlinderslag
met twee seconden en behaalde
daarmee de NJJK-limiet. Ook Marlijn
Zwart kwalificeerde zich voor deze
wedstrijd op de 100 meter schoolslag.
Andere zwemmers die het
goed deden en twee of meerdere
persoonlijke records zwommen,
waren Lisa Christiaens, Isa Curvers,
Lynn van den Beuken, Sofie Geurts,
Sara Hadzic, Loeki Knops, Anna
van Kuijk, Anne van Megen, Lieke
Meulenkamp, Zerina Muratovic, Anne
Roefs, Lynn Vallen, Luca Verheij en
Danee Verstegen.
De volgende competitiewedstrijd
staat gepland op zondag 17 januari.
HZPC zwemt deze wedstrijd dan in het
thuisbad in Horst.

Derby eindigt
in gelijkspel
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Voor aanvang van de wedstrijd tussen RKSV Meterik en SV Kronenberg
op zondag 15 november werden er door de ereleden van RKSV Meterik
twee borden aan de club aangeboden met de tekst: zonder respect geen
voetbal.
Het werd een zeer sportieve
derby. De wedstrijd was vooral in de
slotfase net zoals vorig seizoen in
Kronenberg erg spannend. Toen was
bijna elke aanval raak en werd het
3-3. Nu stond er na 90 minuten 1-1
op het scorebord.
Kronenberg begon sterk en had
in de eerste helft het beter verzorgde
spel en kreeg ook diverse kansen om
de score te openen. Een toegekende
vrij trap werd door Luuk Haenen naast
getikt en na een snelle uitval over de
vleugel werd er rakelings voorlangs
geschoten. Na een foute inspeelbal
van een Meterik-verdediger kreeg
een Kronenberg-aanvaller de vrije
doorgang maar deze schoot naast het
doel. Kris Cuppen van Meterik zocht
diverse keren goed de ruimte via de
vleugel maar zijn voorzetten kwamen
vaak bij een oranjeman terecht.
Tom Verbong zorgde nog voor het
grootste gevaar van Meterik maar zijn
inzet werd geblokt en ging vervolgens
net naast het doel.
In de tweede helft zocht Meterik
steeds meer de aanval. Tom Verbong

kreeg op 30 meter van de goal de
bal aangespeeld, zag de keeper
ver voor de goal staan en schoot
met een prachtige boogbal over de
keeper maar net langs de verkeerde
kant van de paal. Vervolgens
soleerde Kris Cuppen weer langs zijn
tegenstanders, zijn inzet werd echter
geblokt en ging net naast. In de
zeventigste minuut was Meterik even
de draad kwijt en mocht Kronenberg
ongehinderd combineren. Bram
Wijnhoven kon eenvoudig de 0-1
scoren. De wedstrijd brandde toen
pas echt los. Meterik ging op zoek
naar de gelijkmaker maar Dré
Peeters zag zijn inzet op de paal
belanden. In de tachtigste minuut
kon de getergde Dirk van Rengs
na een mooie combinatie dan toch
de inmiddels verdiende 1-1 scoren.
Beide teams gingen vol voor de
overwinning en er kwamen in korte
tijd nog diverse kansen. Kronenberg
kreeg uit een scrimmage nog
de beste maar ze kregen de bal,
gelukkig voor de groenwitte, niet
over de doellijn.
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GEPLUKT André de Gooyert

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.

Hij is een echte familieman. Daarnaast houdt hij zich bezig met zwartkruitwapens, klussen aan het huis en
de auto en heeft hij laatst een heuse heldendaad verricht. Deze week wordt André de Gooyert (42) uit Broekhuizenvorst geplukt.
Het is een gezellige drukke boel
in huize De Gooyert. De drie kinderen Anastasiya (12), Valeriya (2) en
Zoran (3 maanden) zijn druk aan het
spelen of krijgen te eten van moeder
Oksana. André: “Mijn familie is echt
het allerbelangrijkst voor mij. Ik geniet
er altijd van om tijd met hen door te
brengen. Mijn ouders wonen verderop
dus die komen vaak langs om ook met
de kleinkinderen te spelen. Oksana’s
ouders wonen in Oekraïne dus voor hen
is dat iets moeilijker, al komt haar moeder vrij vaak langs” vertelt hij. “Ik heb
mijn vrouw namelijk in Oekraïne leren

k ennen. Dat was zo’n vijf jaar geleden.
Ik had toen al een tijdje internetcontact
met een vrouw uit Oekraïne, maar die
klik die we op het internet hadden, was
er in het echt helemaal niet. Dat bleek
toen ik haar vijf jaar geleden dus op ging
zoeken. Tijdens die trip heb ik Oksana
ontmoet en met haar klikte het meteen.
We hebben toen drie jaar op afstand
gedatet en besloten toen in Oekraïne
te trouwen.”
André: “Nu wonen we gezellig
hier, maar we gaan binnenkort wel op
vakantie naar Oekraïne. Valeriya en
Zoran zijn daar nog nooit geweest en

PUZZEL
udoku

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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zo kan Oksana’s familie ze ontmoeten.
Valeriya en Zoran zijn namelijk van
mij en Oksana, Anastasiya had Oksana
al, dus die heb ik er als bonuskind bij
gekregen,” glundert hij. Naast zijn
familie heeft André nog een grote
hobby: zwartkruitschieten. “Ik schiet
al een hele tijd met oude pistolen en
revolvers. Op verschillende weekenden
komen allerlei enthousiastelingen
als ik samen om schietwedstrijden te
houden en ons in een cowboysfeertje
onder te dompelen. De techniek van die
oude wapens fascineert me. De hele
mechaniek die erachter zit om een loden
balletje met een loeivaart uit de loop te
schieten. Ik heb zelf drie geweren: een
1875 Remington achterlader revolver,
een 1858 Remington voorlader revolver
en een voorlader pistool. Ik kan aardig
prijsschieten, maar het gaat me vooral
om de gezelligheid.”
Opeens roept Valeriya “Dikke fik!”
vanuit de woonkamer, terwijl ze naar
de kachel wijst. André lacht en zegt:
“Zo noemt ze de kachel altijd. Ik klus
ook graag en die heb ik destijds zelf
nog geïnstalleerd. Binnenkort gaan we
ook de keuken verplaatsen en ik klus
ook vaker zelf aan de auto.” Dat klussen
heeft André nog meegekregen van zijn
tijd op de middelbare agrarische school.

“Na de mas heb ik in dienst gezeten in
Duitsland. Daar legde ik kabels om de
communicatie te verzorgen. Mijn diensttijd was een erg leuke tijd. Daarna
ben ik in 1999 vrachtwagenchauffeur geworden, tegenwoordig bij Van
Leendert in Broekhuizenvorst. Ik rijd
altijd een vaste route naar Nijmegen en
Venlo.” Tijdens zijn werk als vrachtwagenchauffeur kwam André halverwege
september dit jaar een verwarde vrouw
tegen die hij uit het water heeft gered.
Hij doet er echter vrij luchthartig over:
“Ik reed net weg bij de leverancier in
Nijmegen en kwam langs een overstortvijver. Toen ik daar keek zag ik opeens
een vrouw van halverwege twintig jaar
in het koude water staan. Een oudere
vrouw was nogal paniekerig aan het
bellen, geloof ik. Ik bleef even stilstaan,
want ik dacht dat het niet helemaal in
de haak zat. Toen zakte de vrouw in het
water van de onderkoeling opeens in
elkaar. Ik ben toen het water in gegaan
en heb haar eruit gehaald. Ze was niet
aanspreekbaar. Even later kwamen de
ambulance en de brandweer, die had
de andere vrouw waarschijnlijk gebeld.
De hulpdiensten hebben de vrouw uit
het water meegenomen. Ik weet niet
precies wat er met haar was, maar waarschijnlijk was ze erg verward.”

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

De dokter kan niets
vinden, dus…?
Henri Pelckmans, letselschade advocaat
In de letselschadepraktijk wordt er over een heleboel onderwerpen
uitvoerig gediscussieerd maar over één onderwerp in het bijzonder,
de zogenaamde causaliteitsvraag. In gewoon Nederlands: wat is nu de
oorzaak van bepaalde klachten?
klachten en het ongeval.
Dat is echter veel te kort door de
bocht. De medische wetenschap is
Voor artsen is het niet altijd
immers nog steeds niet uitgeleerd.
mogelijk om een oorzaak voor een
Wat we nu nog niet weten, weten we
gezondheidsprobleem aan te wijzen. misschien over 10 jaar wel en ziektes
Iemand kan klachten hebben zonder die nu prima verklaarbaar zijn waren
dat er een beschadiging in of aan
dat 100 jaar geleden nog niet.
het lichaam aantoonbaar is. Als je
In de rechtspraak is bepaald dat
klachten hebt waarvoor de dokter
die onzekerheid niet ten nadele van
geen goede verklaring kan geven
het slachtoffer moet komen. Dit wordt
dan zal de dokter niet snel zeggen
in de rechtspraak wel de ruime toeredat die klachten, bijvoorbeeld, door kening genoemd.
een ongeval zijn veroorzaakt.
Betekent dit dus dat alle klachten
Een verzekeraar zal alleen de
die iemand stelt te hebben zomaar
schade willen betalen die het gevolg voor rekening gebracht kunnen woris van een ongeval waarvoor de
den van een verzekeraar? Nee, natuurverzekeraar van de tegenpartij de
lijk niet. Duidelijk zal immers moeten
aansprakelijkheid heeft erkend. Kan zijn dat de klachten die iemand heeft
een dokter geen beschadiging in
er niet waren voor het ongeval. Ook
of aan het lichaam vinden dan zal
moet er geen andere oorzaak voor de
een verzekeraar al snel zeggen dat
klachten zijn te vinden. Tenslotte, maar
er dus geen verband is tussen die
niet onbelangrijk, moeten de klachten

die iemand stelt te hebben natuurlijk wel reëel zijn. Waren de klachten
er niet voor het ongeval, is er geen
andere oorzaak aan te wijzen en zijn
de klachten reëel? Dan worden ook
klachten waarvoor niet direct een
medische verklaring te vinden is aan
een ongeval toegerekend.
Ga dan ook niet te snel akkoord met
de mededeling van een verzekeraar
dat, nu er geen medische verklaring
voor bepaalde klachten is, er dus
geen schade is.

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl
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Agenda
Hegelsom
Intocht

zo 22 november
Locatie: Zaal Debije

Horst

Grubbenvorst
Intocht

zo 22 november 15.00-17.00 uur
Locatie: Veer aan de Maas

Lottum
Intocht

zo 22 november 15.15 uur
Locatie: van markt naar veer

Intocht

Sinterklaasfeest

za 21 november 15.00 uur
Locatie: in stoet van blokhut
Jong Nederland naar
Lambertusplein

zo 22 november aansluitend
Locatie: Harmoniezaal en de
Smetenhof

Sinterklaasfeest

Sinterklaasfeest

Sevenum

za 21 november 16.00-17.00 uur
Locatie: Mèrthal

zo 22 november 14.30 uur
Locatie: De Wingerd

Melderslo

Tienray

za 21 november 13.45
Locatie: plein bij kerk

zo 29 november 10.00 uur
Locatie: centrum

Sinterklaasfeest

Sinterklaasfeest

za 21 november aansluitend
Locatie: MFC De Zwingel

zo 29 november aansluitend
(tot 12.00 uur)
Locatie: Parochiehuis

Intocht

Meterik
Intocht

zo 22 november 11.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek

Griendtsveen

Intocht

Meerlo
Intocht

zo 29 november 13.00 uur
Locatie: centrum

Intocht

Sinterklaasfeest

zo 22 november
Locatie: De Zaal

zo 29 november aansluitend
Locatie: zaal Het Brugeind

Plak- en
kleurwedstrijd
Bij deze editie van HALLO Horst aan de Maas zit een kleurplaat van
Sinterklaas en zijn Pieten op de pakjesboot. Met onze sinterklaaskleur
wedstrijd maak je kans op een extra sinterklaascadeau. Je mag kleuren,
knippen, plakken en alle materialen gebruiken die je wilt om de kleurplaat
zo mooi mogelijk te maken.
Om de kans op een prijs zo eerlijk
mogelijk te maken, hebben we een
verdeling in drie leeftijdscategorieën
gemaakt: tot en met 5 jaar, van 6 tot
en met 8 jaar en van 9 tot en met
12 jaar. In elke categorie zijn er prijzen
te winnen. Voor de kinderen tot en
met 5 jaar zijn de prijzen als volgt: de
eerste plek krijgt een jaarkaart voor
De Speelfabriek in Maasbree en een
drinkbeker gevuld met snoep van Ut
Snoephuuske in Horst. Voor de tweede
plaats hebben we een jaarkaart voor
De Speelfabriek in Maasbree. De derde
plek krijgt twee zwemkaartjes voor
Centerparcs Limburgse Peel in America.
De derde prijs in de categorie
6 tot en met 8 jaar is een kadobon
van Intertoys Horst t.w.v. 10,00 euro.
De tweede plaats krijgt een kadobon
van Intertoys Horst t.w.v. 12,50 euro.
De eerste plek krijgt een jaarkaart
voor de Speelfabriek in Maasbree en
een drinkbeker gevuld met snoep van
Ut Snoephuuske in Horst.
In de categorie 9 tot en met 12 jaar
krijgt de derde prijs een kadobon

van Intertoys Horst t.w.v. 10,00 euro.
De tweede plek krijgt een kadobon
van Intertoys Horst t.w.v. 12,50 euro.
De winnaar krijgt twee zwemkaartjes voor Centerparcs Het Meerdal in
America en een drinkbeker gevuld met
snoep van Ut Snoephuuske in Horst.
Mocht je per adres meer kleurplaten willen, bijvoorbeeld omdat je
broertje of zusje ook mee wil doen,
dan kun je bij de inleverpunten die op
de kleurplaten staan een extra tekening
ophalen. Per kind mag je één kleurplaat inleveren.
De kleurplaten moeten uiterlijk
4 december om 12.00 uur ingeleverd
zijn. Dat kan op de adressen die op de
kleurplaat staan. Je mag de kleurplaat
ook naar ons opsturen: HALLO Horst
aan de Maas t.a.v Sinterklaas kleurwedstrijd, Handelstraat 17, 5961 PV
Horst. De uitslag wordt bekendgemaakt in HALLO Horst aan de Maas van
donderdag 10 december.
De tekening is dit jaar gemaakt door
Mirthe van Lipzig uit HA2D van het
Dendron College in Horst.
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SINTERKLAASACTIE

Zoek de chocoladeletters
Zwarte Piet wilde dit jaar Sinterklaas verrassen met een grote zak vol met chocoladeletters S.
Helaas zat er een gat in de zak, waardoor alle letters er uit zijn gevallen. Ook kwamen er chocoladeletters
in de HALLO terecht. Maar hoeveel zijn dat er?
Arme Zwarte Piet. Hij moet ervoor zorgen dat voor 5 december alle letters gevonden zijn. Help hem een handje
en zoek de letters S in deze uitgave van HALLO Horst aan de Maas en de uitgaves van 26 november en 3 december.
Tel alle letters S bij elkaar op en maak de volgende slagzin op een originele manier af:
HALLO Horst aan de Maas is voor mij…

1e prijs Driegangen diner met
drie passende wijnen bij de gerechten
voor twee personen
Beschikbaar gesteld door Hemelse Wijn uit Sevenum

2e prijs Accuboormachine
Beschikbaar gesteld door Hubo Sevenum

3e prijs Kookworkshop naar keuze
voor twee personen
Beschikbaar gesteld door Smaakboerderij De Gastendonk
Noteer het totaal van alle letters S uit de drie uitgaves en de afgemaakte slagzin op de deelnemersbon en lever deze uiterlijk 4 december om 12.00 uur in bij de inleverpunten, bij Kempen Media op
Handelstraat 17 in Horst, of stuur je antwoorden via actie@hallohorstaandemaas.nl onder vermelding van
Sinterklaasprijsvraag. De uitslag wordt op donderdag 10 december bekendgemaakt in HALLO Horst aan de
Maas. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Spar America
Nusseleinstraat 2
5966 NJ America

Intertoys
Kerkstraat 5
5961 GC Horst

Bloome-Huuske Rosa
Markt 19
5973 NR Lottum

Cafetaria Um ’t Hukske
Schadijkerweg 1
5964 NA Meterik

Pryma
Genenberg 12
5872 AL Broekhuizen

Kempen Communicatie
Handelstraat 17
5961 PV Horst

Bloemsierkunst Anneke
Hoofdstraat 37a
5864 BC Meerlo

Café- Zaal- Cafetaria Wilhelmina
Mgr. Aertsstraat 16
5866 BH Swolgen

Herberg De Morgenstond
St. Barbarastraat 35
5766 PC Griendtsveen

Basisschool De Kroevert
Meerweg 13
5976 NS Kronenberg

Spar Janssen
Vlasvenstraat 4b
5962 AD Melderslo

Autoservice Besouw B.V.
Californischeweg 6
5971 NV Grubbenvorst
Bloemsierkunst De Kogeldistel
Kogelstraat 62
5963 AP Hegelsom

Simone Bloem- en Woondecoratie
Past. Vullinghsplein 22
5975 DJ Sevenum
Modehuis Cruysberg
Spoorstraat 1
5864 AE Tienray

Deelnemersbon Sinterklaasprijsvraag
Naam
Adres
PC + Woonplaats
Telefoonnummer
1. Het totaal aantal chocoladeletters S dat in drie edities verstopt is,
bedraagt:
2. Afmaken slagzin: HALLO Horst aan de Maas is voor mij
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Intocht Sint in Horst
Sinterklaas brengt samen met zijn pieten op zaterdag 21 november een bezoek aan Horst. Na de intocht, die om
15.00 uur start, vindt er een feest plaats in de Mèrthal.

Tommy Moustache
in Cambrinus
Café Cambrinus in Horst ontvangt de Rotterdamse band Tommy Moustache op zondagmiddag 22 november. Muziekstijlen als jazz, blues en rock ‘n’
roll staan centraal.
De intocht wordt georganiseerd
door Jong Nederland Horst. Sinterklaas
vertrekt om 15.00 uur bij de
blokhutaan de Toon Hendriksstraat.
Iedereen mag aansluiten bij de stoet.

Onderweg houdt de stoet stop bij het
Sint Lambertusplein waar wethouder
Birgit op de Laak Sinterklaas zal ontvangen en een officieel woordje namens
alle inwoners uit Horst aan de Maas

spreekt. Kinderen kunnen een steentje
bijdragen door dan een feestelijk
zelfgemaakt hoedje te dragen. Rond
16.00 uur komt de Sint bij de Mèrthal
aan voor het grote Sinterklaasfeest.

De band zelf omschrijft hun
instrumentale muziek als ‘zapp-jazz’ en
dat zelfbedachte genre staat voor een
hyperactief geluid vol bizarre wendingen, gekke invloeden en Zappaëske
momenten. De naam van de band,
Tommy Moustache, hebben ze te dan-

ken aan de snorren die ze hebben.
Afgelopen zomer speelde de band
nog op North Sea Jazz. Enkele bandleden maakten op North Sea Jazz ook
deel uit van de begeleidingsband van
zangeres Ntjam Rosie. Het optreden
begint om 16.00 uur.

NIEUW IN HORST

Praktijk voor Chiropractie
Erik Wolters
per 17 november 2015 gevestigd bij

Deken Creemersstraat 57A,
5961 JN Horst

Chiropractor Erik Wolters

Wij behandelen o.a.
• Klachten aan rug of nek
• Hoofdpijn, migraine en aangezichtspijn
• Gevoelloosheid in armen en benen
• Artrose, slijtage
• Hernia/ischias
• Spierpijnen, gewrichtspijnen, artritis
en tennisarm
• Rug-bekkeninstabiliteit
(o.a. bij zwangere vrouwen)
• Duizeligheid
• Huilbaby’s

Tevens kunt u bij ons terecht voor:
• echografie (onderzoek van gewrichten
en weke delen)
• shockwavetherapie (bevordering
van weefselherstel, o.a. bij schouderklachten)
• nek- en rugscans (analyse op
spierspanningen, blokkades en
scheefstanden)
• kinesiotaping

Introductieaanbieding:

n
rugsca
k- en
Gratiiersspnane
den
ningen, blokkades en scheefstan

Analyse op sp

31 januari 2016
Deze aanbieding is geldig tot en met
-3201919
e
na telefonisch afspraak op tel. 077
voor de locatie Horst en uitsluitend

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:
bezoek onze website www.vividus-venlo.nl of bel met: 077 -3201919

Nieuwe jeugdvorst
D’n Dreumel
Jobb Geurts is de nieuwe jeugdvorst van Jeugdcarnaval D’n Dreumel
uit Horst. Hij werd zondag 15 november bij de opening van het nieuwe
carnavalsseizoen geïnstalleerd als Vôrs Festum.
Geurts (18) is de opvolger van Vôrs
Sideris (Frank van der Sterren). Vôrs
Festum is Latijn voor carnaval. Hij was
eerder nog adjudant was oud-jeugdprins Willem I.
In het drukke programma van de
officiële opening van het carnavalsseizoen van beide carnavalsverenigingen

van D’n Dreumel werd onder andere
de Jeugdliedjesmiddag georganiseerd. Vier liedjes streden om een van
de twee plaatsen op de cd van D’n
Dreumel; het liedje ‘Vur altied 11’ van
Demi Janssen ging er vandoor met plek
twee en als eerste is geëindigd het
liedje ‘Vastenaovend’ van Karlijn Erren.

19
11

Nostalgische kermis
bij café Ôs Kruuspunt
Kermis in de Meterik. Voor vele bewoners klinkt dit als muziek in de oren. John Derks, eigenaar van café Ôs
Kruuspunt, probeert hiermee een start te maken. Hij hoopt dat zijn ‘winterkermis’ een jaarlijks evenement wordt.

“Om de kermissfeer zo
goed mogelijk tot zijn recht te
laten komen, hebben we zelfs
kermisattracties op het terrein staan.
Misschien breiden we het volgend
jaar uit. Het zou dan tof zijn om

bijvoorbeeld een rupsattractie neer te
zetten”, vertelt de nieuwe eigenaar
van het café John Derks.
Het evenement is om een
speciale reden opgericht. “Ik zou
graag wat meer leven in de brouwerij

brengen. Ik dacht, laat ik maar een
kermis organiseren, waarom niet?
Meterik heeft nog geen kermis en
ik help graag mee met het idee om
een echte kermis te organiseren”,
zegt Derks.

Optreden Herberg de Troost
op Floriadeterrein
In de tuinderskas op het Floriadeterrein in Venlo wordt dit jaar de show van Herberg de Troost gehouden.
Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 december vinden de optredens in ‘de herberg van glas’ plaats.
De bekende herberggedachte
‘we denken groot, maar houden het
klein’, staat centraal. Gasten van

dichtbij en over de grens komen optreden. De EP Groente en Fruit is hierin
de leidraad. Vaste gast Peter de Kok is

aanwezig voor de hapjes.
Voor meer informatie, kijk op
www.herbergdetroost.nl

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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De column Laevemaekers gaat altijd over anderen. Nooit over u. Tenzij u het idee heeft dat
het misschien wél over u zou kunnen gaan, maar dan berust dat louter op toeval. En op uw
vermogen om u te kunnen verplaatsen in anderen. Maar dat is niet aan iedereen gegeven.
Misschien ook wel niet aan u. Daarom gaat het altijd over anderen. Nooit over u. Of toch wel?

Het leven maken!

Leven. Van alledag. Van gisteren en
morgen. Leven. In de overkoepelende
zin van alles wat er is, wat er was en
wat er nog gaat komen. Hèt leven,
waarvan mijn eigen leven slechts een
fractie is en daarom soms zo nietig
voelt. Een miniscuul onderdeel van
een gigantisch groter geheel. Zó groot
dat ik me regelmatig afvraag of mijn
leven überhaupt invloed op hèt leven
kan hebben. Draag ik iets bij? Doe ik
ertoe? Een druppel in de oceaan? Een
zandkorrel op het strand? Maakt die
enig verschil? Het zijn vragen die me
bezig houden, terwijl ik de tiende
Laevemaekerscolumn aan het vullen
ben. Met woorden die waarschijnlijk
al op ontelbaar veel andere momenten, door heel veel anderen, en dus al
miljoenen keren zijn opgeschreven.

Allemaal stellen ze zich dezelfde vraag:
Wat doe ik ertoe? Wat is mijn rol in het
grotere geheel? En als het antwoord
zich niet snel genoeg aandient, gaat
de massa -net als ik- waarschijnlijk gewoon weer over tot de orde van de dag.
Van vandaag. Op het ritme van gisteren in dezelfde kadans naar morgen...
En toch... Als ik naar de zandkorrels
kijk die vlak naast me liggen. Als mijn
druppel een golf wordt, die natuurlijk
weer over gaat in een andere golf. Als
die over het strand rolt en het zand
om me heen meeneemt. Als ik mezelf
door zo’n golf laat meevoeren naar
een andere plek. Als ik daar genietend
even stil kan blijven liggen. Ook al is
het maar even. Omdat ik ‘n tel later opgeschept wordt door een kind met een
plastic emmertje. En een fractie later
onderdeel ben van z’n prachtige zandkasteel. Dat gemaakt is met ziel en
zaligheid. Van zand. Van mij...
Dan prijs ik me gelukkig. Dan ben ik
als zandkorrel óók dat zandkasteel. En
máák ik, hoe klein ook, toch z’n leven!
Sandy Laevemaeker

LAEVE MAEKERS
Donderdag 26 november

Gratis voetchecks

PAST schoenen Horst
Hoofdstraat 14
5916 EZ Horst
T: 077 39 70 197

Voorstelling Sagas in Meterik
Muziekvereniging Concordia presenteerde op zaterdag 14 november de derde uitvoering van haar
voorstelling Sagas in de kerk in Meterik. Aan de hand van onder meer filmbeelden, zang en fanfaremuziek
werd de geschiedenis van het Peellandschap verteld. De voorstelling is een muzikale tijdreis door de Peel en
komt voor een keer in de plaats van de reguliere Promsconcerten van Concordia.

www.pendersvoetzorg.nl
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Uitslag loterij Welfare. De prijzen zijn
gevallen op de nummers: 115-43-379420-29-502-19-183-150-289-64-273366-406-300. Iedere maandag tussen
13.00 en 16.00 uur af te halen in de
soos van ‘t Gasthoes. De naam van de
pop is Susanne.

Kerstmarkt in
Berkele Heem

Overwinteren. Voor het overwinteren
van uw kuip-/terrasplanten (in verwarmde kas). Hay Cox, Molengatweg 4
Horst tel. 077 398 29 22/06 54 30 69
64. Indien nodig komen we de planten
ophalen.

Stichting Vrienden van Hof te Berkel organiseert op 26 november een
kerstmark in verzorgingshuis Berkele Heem in Horst. Hier worden diverse
kerstartikelen aangeboden.

De hoelahoepspecialist.
Fun, afvallen, strakkere taille, stress
verlagend. Gestaan op de zomerbraderieën in Horst. Jong en oud. Advies
op maat bij u thuis is mogelijk. Lizzy
Coppens 06 46 38 86 25. Vandaag
gebeld, morgen in huis.
Uw tuin? Mijn zorg! Met meer dan 25
jaar ervaring in tuinonderhoud bent u
met al uw tuinwensen bij mij aan het
juiste adres. Grote of kleine tuin; voor
elk budget is een mooi onderhouden
tuin mogelijk. Bel 06 52 62 47 14.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of hulp
bij mantelzorg? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.
MoRE Transport App. Transporteurs,
u kunt veel geld besparen door uw
dagstaten en ritregistratie te digitaliseren met de MoRE Transport App.
Voor meer info: www.registratieapps.nl
of 077 396 99 33 of info@adlog.nl
Gezocht: woning in Sevenum. Perceel
vanaf 700 m². wkoppens@gmail.com
06 23 42 22 39.
Valise Atelier & Natuur. Zondag
29 november kerstshow van 13.00 tot
17.00 uur. Vanaf woensdag 2 december
kerstworkshops. Informeer naar de
mogelijkheden of kijk op www.valise.
nl. Ook leuke kerstarrangementen in
combi met Lo Solé.
Tip voor de sint!
Schenk een cadeaubon van Slender
You Fit: 5x Sporten voor 24,50 of voor
Pulzzz definitief ontharen (al vanaf
€ 10). Voor info: www.slenderyoufit.nl
of tel. 06 33 17 83 33.
Hondenbrokken. DiDji’S Natuurlijk
Dierenvoeding gemakkelijk en snel.
Gratis thuis bezorgen mogelijk.
Honden en kattenbrokken, vers vlees.
www.didji.nl 06 40 88 97 54.

Op de kerstmarkt zijn onder
andere stallen, bomen, zelfgemaakte
kerstkaarten en kerststukjes
te vinden. Er is ook muziek.

Museum de Kantfabriek

Kinderworkshop
In Museum de Kantfabriek in Horst kunnen kinderen vanaf 5 jaar op
woensdag 25 november terecht voor een creatieve workshop. Tijdens
deze workshop gaan de kinderen ‘punchen’.
Punchen houdt in dat vilt, lapjes,
en draadjes met elkaar worden verbonden met een zogenaamde punchmachine. Zo kunnen ze onder meer
een polsbandje, haarband of een

bloemenketting maken. De workshop
duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Opgeven kan tot drie dagen van
tevoren via cursus@museumdekant
fabriek.nl of via 077 398 16 50.

Basisschool Megelsheim

Groep 5 wint
ideeënwedstrijd
Groep 5 van basisschool Megelsheim Meerlo heeft de ideeënwedstrijd
gewonnen van NaoberzorgPunt Meerlo. Onder de titel “Meedoen … van
Meerlo naar Gambia “ moesten de kinderen iets ontwikkelen dat zowel voor
hen als voor ouderen leuk zou zijn. De kinderen maakten een ganzenbord
met daarop huizen en winkels uit Meerlo en opdrachten in de sfeer van
klusjes of spellen doen met ouderen.

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Het museum is om 10.00 uur open
en de demonstratie begint om
13.00 uur. In het museum is ook nog
een museumspeurtocht, oude spellen
en een miniatuurkermis. De groep
Vurdewind komt die dag optreden
met liedjes als All over the world.

Demonstratie hoeden maken
zo 22 november 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Optreden Tommy Moustache

America

zo 22 november 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

za 21 november 22.30 uur
Locatie: café Boëms Jeu

Buutgala

Broekhuizen

zo 22 november 18.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging
D’n Dreumel
Locatie: café De Lange Horst

Vollemaanswandeling
di 24 november
19.30-21.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startlocatie: theetuin De Roode
Vennen

De feestdagen komen eraan!
Daarom zijn er bij de Baersdonck in
Grubbenvorst hoge kortingen op
kaarten, schilderijen en papier-maché!
Tot wel 50%! De Baersdonck,
Kloosterstraat 76 Grubbenvorst,
077 366 33 23.

Broekhuizenvorst
Dorpsraadsvergadering
do 26 november 20.30 uur
Locatie: café-zaal ’t Dörp

Vrachtwagenchauffeur (oproep).
Gezocht energieke vrachtwagenchauffeur (rijbewijs BC) voor ca. 15 uur
per week voor het bezorgen van
aardappelproducten, ook op zaterdag.
www.bexbv.nl te Kessel 077 462 81 28.

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Om bietenstroop te maken moet
je de appels en bieten malen. Je
krijgt dan een pulp die een aantal
uren gekookt moet worden. Daarna
wordt het sap geperst en gefilterd.
Na vele uren heb je een volle ketel
met stroop.

Optreden Philo

Trap bekleden v.a. € 150,00.
Trapbekleding incl. tapijt+leggen v.a.
€ 150,00 www.woningstoffeerderij
vandenbroek.nl Bel: 06 16 37 45 14.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Bij Museum De Locht is op zondagmiddag 22 november een demonstratie stroop maken. Om 13.00 uur begint de demonstratie.

De opbrengst gaat naar de bewoners
van verpleeghuis Hof te Berkel. De
markt begint om 15.00 uur en duurt
tot ongeveer 19.00 uur.

Vleespakketten. Te koop vleespakketten van onze scharrelvarkens. Pakket
van 10 kg € 50,- Vacuüm verpakt en
ingevroren. Fam. Klomp Nieuwe
Peeldijk 35 America, tel. 077 464 13 80
/06 17 21 89 33.

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

Demonstratie stroop
maken in De Locht

Horst

Dorpsraadsvergadering
do 19 november 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet
Het spel dat de kinderen bedacht
hebben, kan gespeeld worden met de
schoolkinderen en ouderen die om
een verzetje en contact verlegen
zitten. De winnende klas mocht
onlangs naar ijssalon Passi in Horst
om daar samen met de juf en de
leden van het NZP bestuur en
coördinatieteam een ijscoupe te eten.
In het kader van het gezamenlijk
project “MEEDOEN” volgen nog een
aantal activiteiten. NaoberzorgPunt
Meerlo wil het contact met de school
verstevigen en alle ingediende
ideeën het komende schooljaar een
plek geven. Voor de komende tijd

zijn verschillende plannen gemaakt.
Op woensdag 9 december staat de
knutselochtend in het kader van kerst
op de agenda, waar ‘zorgvriendjes’
gemaakt worden voor kinderen
in een asielzoekerscentrum in
de regio. Ouders en grootouders
kunnen zich hiervoor aanmelden.
Binnenkort gaat NaoberzorgPunt
Meerlo samen met de school een
aantal gezelschapsspellen kopen om
samen met ouderen spelletjes te
doen op school. Medio volgend jaar
wil NaoberzorgPunt Meerlo samen
met de school een dorpsdagactiviteit
organiseren.

Quiltcafé
vr 20 november 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Kinderworkshop Punchen
wo 25 november 14.00 uur
Locatie Museum de Kantfabriek

Film Give Up Tomorrow
do 26 november 20.00 uur
Organisatie: Amnesty
International
Locatie: café Cambrinus

Melderslo

Demonstratie stroop maken
zo 22 november 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

Modelauto ruilbeurs
zo 22 november 10.00-15.00 uur
Locatie: Recreatiecentrum De
Schatberg

Voorleesavondje
vr 20 november 19.00 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: bibliotheek Horst

Jubileum Flash!

70’s/80’s party
met dj Paul

Vogeltentoonstelling

za 21 november 22.00 uur
Locatie: café D’n Tap

vr 20 november
Locatie: De Wingerd

vr 20 t/m zo 22 november
Organisatie: Horster
Vogelvereniging Ons Genoegen
Locatie: De Schutroe
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Medische Religie
zorg

service 29

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

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
20 t/m 26 november 2015
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

112

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

De Goedheiligman had een drukke agenda dit weekend. Hij bezocht namelijk diverse plekken in het land,
waaronder Swolgen op zondag 15 november. Sinterklaas werd door de kinderen van Swolgen begroet en
begeleid naar de kerk. Daar vonden optredens plaats en kreeg de jeugd een verrassing van Zwarte Piet.

Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

kerkdienst
kerkdienst

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

0478 69 12 17

Sevenum
T

schrijven? Of vindt u lezen en schrijven zelf soms
moeilijk?

Binnenkort start de Bibliotheek Horst in

samenwerking met de Gemeente Horst aan de Maas
met een lees-en schrijfcursus voor Nederlanders
die Nederlands als moedertaal hebben.

077 4671276

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

Priesternooddienst
T

BiblioNu start lees-en schrijfcursus
Kent u iemand die moeite heeft met lezen en

De Schuilplaats

Meerlo, Tienray en Swolgen
Alarmnummer

Sinterklaas bezoekt Swolgen

077 351 88 89

Aanmelding en/of informatie bij

Marian van Leth, directeur BiblioNu

E: mvanleth@biblionu.nl | T: 077-3982339

30
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Glasvezel,
ik wil het
voor
supersnel
internet

Last van traag internet?
In het buitengebied komt glasvezel als ú het wil.

Kom naar de glasvezel
informatie avond
Voor inwoners die nieuwsgierig zijn naar glasvezel organiseren
we vijf informatieavonden. Tijdens de presentatie hoort u welke
voordelen glasvezel u biedt en wat de maandelijkse kosten zijn.
Direct inschrijven bij de aanwezige providers is mogelijk.
De avonden vinden plaats in:
Sevenum
Kronenberg
Swolgen
Meterik

Woensdag 25 november, aanvang 19.30 uur,
de Wingerd, Maasbreeseweg 2
Donderdag 26 november, aanvang 19.30 uur,
de Torrekoel, Meerweg 11
Donderdag 3 december, aanvang 19.30 uur,
Wilhelmina, Mgr. Aertsstraat 16
Donderdag 10 december, aanvang 19.30 uur,
‘t Kruuspunt, Americaanseweg 105

Met glasvezel kunt u supersnel internetten, HD en interactief tvkijken, radio luisteren en goedkoop telefoneren. Sneller internet is
nodig voor zorg, onderwijs, werk en ontspanning. Glasvezel heeft
een betere kwaliteit en is goedkoper. Met glasvezel bent u klaar
voor de toekomst. Kijk ook op www.buitengewoonbereikbaar.nl

Glasvezel, ik wil het!

# glasvezel voor alle buitengebieden en bedrijventerreinen

