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Rollend door d’n Oeëze
In Sevenum werd op zondag 30 oktober een nieuw wandelpad geopend, genaamd Rundje nao D’n Oeëze. Het pad is speciaal op maat gemaakt voor ouderen met een
beperking. Jan van Rens en Kurt Peeters openden de route.

Voetgangerstunnel
spoor Tienray
Er zijn plannen voor het realiseren van een voetgangerstunnel onder
het spoor tussen de Reinbroeckerweg en Over de Beek in Tienray.
Hiermee wil gemeente Horst aan de Maas voorkomen dat wandelaars
over het spoor lopen richting De Diepeling.
“Veel mensen lopen vanuit Tienray
langs de Groote Molenbeek over het
spoor richting De Diepeling”, geeft een
woordvoerder van de gemeente aan.
“Dat levert gevaarlijke situaties op die
we willen voorkomen. In samenspraak
met onder meer de inwoners van
Tienray is gekeken naar een oplossing.
Door een tunnel onder het spoor aan
te leggen, kunnen mensen veilig de
oversteek maken.” De plannen maken
deel uit van het project Maasgaard. Dit

project richt zich op verbetering van
de buitengebieden van de gemeenten
Horst aan de Maas en Venray. Ook
Waterschap Peel en Maasvallei en
provincie Limburg zijn deelnemer. Het
is nog niet bekend wat de kosten zijn
voor de aanleg van de tunnel. In over
leg met onder meer ProRail worden
de plannen verder uitgewerkt. Het is
de bedoeling dat de werkzaamheden
in 2020, als ook het spoor in Tienray
wordt aangepast, worden uitgevoerd.

Ongeveer honderd man verzamel
den zich voor de ingang van verzor
gingshuis Sevenheym, waaronder
enkele bewoners. Vanuit Sevenheym
vertrok de groep wandelaars naar
het gebied D’n Oeëze, vandaar ook
de naam van het nieuwe wandelpad.
Onder andere Stichting KnopenLopen
en Stichting Groengroep Sevenum
namen het initiatief voor het pad.

Veel ideeën
realiseren
Er wordt regelmatig gevraagd
naar een wandeling die geschikt is
voor rolstoelers of buggy’s, vertelt Ron
Janssen, secretaris van KnopenLopen.
“Vanuit KnopenLopen was er al een
mooie wandelroute, maar die was te
lastig voor mensen met een beperking.
Daarom kwamen wij dus met dit idee.
Toen we het voorstelden aan verschil
lende organisaties in Sevenum en
omgeving, kwamen er veel positieve

reacties. Een aantal stichtingen en
bedrijven heeft ons dan ook goed
gefinancierd. Mede door een prijs
van het VSBfonds die we vorig jaar in
november wonnen, konden we heel
veel ideeën realiseren.” Het VSBfonds
is een particulier vermogensfonds, die
prijzen uitdeelt aan maatschappelijke
bestemmingen.

Natuurgebied
nog mooier
Na een optreden van drumband
’t Slagwerk uit Sevenum, openden
Sevenummers Jan van Rens en Kurt
Peeters het Rundje nao D’n Oeëze.
Jan van Rens is een fervent wandelaar.
Hij verblijft momenteel in verzorgings
huis Sevenheym, maar loopt al sinds
jonge leeftijd tochten van tientallen
kilometers lang. Tegenwoordig wandelt
hij nog allerlei dorpen af. Kurt Peeters
woont een aantal meter van het
wandelpad af.

De stoet van wandelaars trekt door
het natuurgebied. Onderweg komt
de groep bankjes en tafels tegen die
speciaal op maat zijn gemaakt voor
mensen met een beperking. Ook de
natuur is ingezaaid met verschillende
soorten planten. “Het was al een
prachtig natuurgebied, maar nu is het
nog mooier”, zegt Mia Schouvoets,
een van de deelnemers aan de tocht.
“Door de zaden die zijn gestrooid, ziet
d’n Oeëze er kleurrijk uit.”

Bankje
De route is nog niet helemaal af.
Janssen: “We moeten nog het een
en ander doen. Denk hierbij aan een
bankje dat geplaatst moet worden,
maar grotendeels is alles klaar. Omdat
we alles zo goed gefinancierd hebben
kunnen krijgen, worden er meerdere
bankjes gemaakt. Die worden ergens
anders in Sevenum geplaatst. Er komt
er bijvoorbeeld een bank te staan in de
buurt van attractiepark Toverland.”
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Reis naar Afrika

‘Veel kilometers afleggen is voor ons
niet vreemd’
De 18-jarige Maxime ten Horn uit Horst vertrekt in februari samen met
haar vader naar Gambia met de stichting Go for Africa. De studente aan het
Gilde in Venlo kreeg de kans van haar opleiding, en haar vader Lex was zo
enthousiast dat hij meegaat. Momenteel zijn de voorbereidingen in volle
gang en is er nog een hoop te regelen.
Lex (60) was meteen enthousiast
toen Maxime het plan vertelde: “Het is
een schitterende reis. Ik zei direct dat
het me geweldig leek. Toen kwam de
vraag: ‘wil je mee?’ Daar hoefde ik niet
lang over na te denken.” Het reizen zit
in de familie. Met het gezin maken ze
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elk jaar wel een grote reis. Zo hebben
ze al verschillende keren duizenden
kilometers afgelegd in de Verenigde
Staten. “Veel kilometers afleggen is
voor ons niet vreemd”, zegt Maxime.
“Het is nu niet van ‘oh jee, wat gaan
we nu toch doen?’”
Vader en dochter vertrekken op
zondag 19 februari vanuit Bakel met
de auto naar Kairoh Garden in Gambia.
Op 12 maart hopen ze in Gambia aan
te komen. Lex pakt de wereldkaart
en legt deze op tafel. Met zijn vinger
gaat hij over de landen die ze passeren
tijdens de reis. “Nederland, België,
Frankrijk, Spanje, Marokko, Westelijke
Sahara, Mauritanië, Senegal en dan
Gambia,” somt hij op. De auto is inmid
dels binnen, maar voor de rest moet
er nog een heleboel geregeld worden.
“We hebben nog alles nodig eigen
lijk, vooral kampeerspullen,” aldus
Maxime. “Daarvoor zijn we druk bezig
om bedrijven te benaderen en verder
hebben we ook familie en vrienden
die ons proberen te helpen. Voor de
auto zijn we veel garages langsgegaan.
Uiteindelijk hebben we een twintig jaar
oude Daihatsu Feroza kunnen kopen.”
Studente pedagogisch mede
werker jeugdwerk Maxime blijft na
aankomst zeven weken stage lopen
bij het Bendula project in Tanjeh. Hier
gaat ze helpen op een basisschool
voor kinderen met een beperking.
Zij worden in Gambia vaak gezien
als een taboe. Dankzij dit project
kunnener op dit moment 25 kinderen
naar school. “Drie dagen per week
ben ik op die school aan het werk.
De andere twee ga ik mee ouders
benaderen en p
 roberen hun kinderen
op school te krijgen”, vertelt Maxime.
“Het voornaamste doel van de stage
is mijn kennis over te brengen naar de
Gambiaanse leraren.” Na afloop van
haar stage wordt de auto in Gambia
geschonken aan een goed doel.
Vader en dochter maken deze
reis niet alleen, maar samen met
de stichting Go for Africa. Ze reizen
in groepen van vier of vijf auto’s.
In totaal maken 18 wagens de reis naar
Gambia. “De groepen komen uit heel

Nederland,” vertelt Maxime. “Het is
leuk om veel mensen te leren kennen.”
Ze heeft samen met haar vader veel zin

in de reis en stage, maar ziet zichzelf
niet haar hele leven in Gambia werken.
“Misschien dat ik het voor een half jaar

leuk en een mooie ervaring zou vinden,
maar ik kan niet zo lang wegblijven van
huis denk ik.”

Waterglijbaan
Door omwonenden wordt het al de eerste overdekte waterglijbaan van Horst genoemd:
de hevelinstallatie die over de Venrayseweg in Horst is geplaatst. De installatie zorgt ervoor dat het
water van de ene kant van de Kabroeksebeek boven de grond naar de andere kant van de beek wordt
getransporteerd. De beek wordt de komende periode teruggebracht in zijn oude staat.
Gemeente Horst aan de Maas verwacht dat de werkzaamheden tot medio volgend jaar gaan duren.

Voor anthurium boeketten in diverse kleuren en
prijsklassen met een lange levensduur!
U kunt bij ons terecht:
Ma t/m Do 9:00-16:00
Vr
9:00-17:00
Za
9:00-12:00

Aanbieding

Van 12:00-13:00 hebben wij middagpauze.

(Pinnen is bij ons nog niet mogelijk.)

Efkes Anders

Een Vluggertje
(voor twee personen)

€20,00

€10,-

Kijk voor deze aanbiedingen op:

Anthuriumkwekerij Fleuranthu,

Tongerlo16, 5993 NS Maasbree. Tel 077-4650259 (tijdens openingstijden )

www.halloaanbieding.nl
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Wintermaanden

Tijdelijke jeu de boulesbaan Horst geopend
Jeu de Boules Club Horst opende op maandag 31 oktober haar nieuwe tijdelijk jeu de boulesbaan in de kelder
van een bedrijf op het industrieterrein in Horst. Totdat de club ergens anders een eigen hal kan bouwen, wordt er
hier in de wintermaanden en bij slecht weer in een overdekte ruimte gespeeld.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Problemen
schommelschip
Het schommelschip Scorpios in pretpark Toverland in Sevenum staat
de rest van het seizoen stil. De attractie kampt met technische
problemen.
De attractieparkwebsite Looopings
meldt dat dat er problemen
zijn met de aandrijving van de
Scorpios. Het schip zal daarom dit
pretparkseizoen, dat duurt tot en
met zondag 6 november, niet meer
opengaan. ”We streven ernaar om
Scorpios met de start van onze
Magische Winterweken, op zaterdag

24 december, weer operationeel te
hebben”, aldus een woordvoerster
van het park.
Afgelopen zomer stond
de attractie ook al een tijd stil
vanwege technische mankementen.
Toen moest de motor van het zes jaar
oude schip opgestuurd worden naar
de leverancier.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

Oud-erevoorzitter Piet Geurts mocht
de openingshandeling verrichten. Door
het gooien van de eerste bal op de
nieuwe baan, nam hij deze officieel in
gebruik. Jeu de Boules Club Horst huurt
de kelderruimte voor onbepaalde tijd,
legt voorzitter Toon Rops uit aan alle
aanwezige leden. “Het is belangrijk om
in de wintermaanden of bij nat of heet
weer overdekte banen te hebben.”
Iedere doordeweekse middag kun

nen de leden terecht op de overdekte
ruimte.
De club probeert al jaren een multi
functionele jeu de bouleshal te realise
ren, maar krijgt hier nog geen subsidie
voor van gemeente Horst aan de Maas.
De gemeente maakte eerder bezwaar
tegen de plannen omdat een jeu de
bouleshal niet multifunctioneel zou zijn.
Rops: “Deze ruimte huren we nu tijde
lijk, in afwachting van een echte jeu de

bouleshal. We wachten de plannen van
de sportzone in de Kasteelse bossen af
en zijn op dit moment in gesprek met
het beheer van de kasteelruïne om
te kijken of er in hun plannen ruimte
is voor een bouleshal. Tot die tijd zijn
we blij dat we hier nu een fatsoenlijke
accommodatie gevonden hebben.
Daar kunnen we zeker een poosje mee
vooruit, totdat we ons ergens anders
definitief kunnen settelen.”

Bergthee

TUIN
PLANT
van de

Gaultheria procumbens
‘Big Berry’. Ø 10,5 cm.
3 stuks 5.97

maand

4.3 VOOR

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

ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
wk 44. Geldig van 03-11 t/m 09-11. OP=OP

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

Honden clubmatch in Meerlo
In het Brugeind in Meerlo waren zondag 30 oktober honden in alle formaten te bekijken. KC Venray
organiseerde er die dag haar 39e clubmatch. Deelnemers konden hun rashond in diverse categorieën
laten keuren.

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

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

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

interieur
verzorging

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

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

Verwarming
CV-ketels ■
■ vervanging en onderhoud ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

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

Autobedrijf

Fer van Lin Autobrand in Kasteelse Bossen
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

In de Kasteelse Bossen in Horst is op zondagavond 30 oktober een auto in vlammen opgegaan.
De auto is compleet verwoest. De brandweer was snel ter plaatse en doofde het vuur. Het is nog
onbekend hoe de brand is ontstaan.

Rechtbank: Citaverde moet
leerling weer toelaten
Het Citaverde College in Horst moet een leerling weer toelaten, die eerder vanwege pestgedrag door de school
werd uitgesloten van het lesprogramma. Dat besliste de rechtbank in Roermond.
De jongen, bij wie de stoornis
PDD-NOS is vastgesteld, is tussen 2014
en 2016 een aantal keer geschorst
door de school, vanwege pesten,
verzuim en fysiek geweld tegen
medeleerlingen. In 2016 bracht hij
een klasgenoot lichamelijk letsel toe,
omdat hij dacht dat deze zijn vriendin
probeerde af te pakken. Het Citaverde
College is van mening dat de leerling
beter les kan krijgen binnen de

Bovenschoolse Zorgvoorziening (BZV)
in Blerick, omdat de school zelf de
veiligheid van de andere leerlingen
niet meer kan waarborgen. Bij het
BZV kan beter onderzocht worden
welke onderwijsvorm het beste is
voor de jongen, stelt het Citaverde.
De moeder van de jongen spande
een kort geding aan tegen de school,
waarin zij eist dat haar zoon weer les
kan krijgen op het Citaverde College.

De rechtbank van Roermond geeft
haar gelijk. Deze oordeelt dat de
school onvoldoende gronden had om
de onderwijsvorm en –locatie van de
leerling te wijzigen. De jongen moet
daarom weer toegelaten worden op
de school en voor iedere dag dat dit
niet gebeurt, is het Citaverde College
verplicht een dwangsom van 500 euro
te betalen aan de moeder van de
leerling.

Bezoek ook
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www.modehuiscruysberg.nl
www.modehuiscruysberg.nl

3,
3, 4
4 en
en 5
5 nov.
nov. 2016
2016

MAGAZIJNVERKOOP!
MAGAZIJNVERKOOP!
Pantalons & rokken v.a. 10,
Vesten & truien v.a. 7,
00

50

Vesten &entruien
Blouses
shirts
Blouses en shirts
Schoenen
Schoenen

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

50
7, 50
7,
7, 5000
20,
20, 00

Pantalons & rokken
Blazers
Blazers
Winterjacks
Winterjacks

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

00
10,00
15,
00
15, 00
20,
20, 00

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

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Vier generaties
De uit Horst afkomstige Ina de Bruijn-Smits is de overgrootoma van Sofie Janssen. Sofie is de
kleindochter van Désirée van Knippenberg uit Arcen en dochter van Pauline Janssen uit Sevenum.
Daarmee zijn de vier generaties compleet.
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Hevige regenval

Maatregelen water
overlast Stuksbeemden
Gemeente Horst aan de Maas neemt een aantal maatregelen om wateroverlast in de Horster wijk Stuksbeemden
in de toekomst te voorkomen. Door hevige regenval in juni stonden daar regelmatig straten blank en kregen
bewoners het water zelfs in huis.

Crist Coppens
Alleen dinsdag 8 november 2016

Verse braadworst
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Montagebedrijf van Weringh is werkzaam op het gebied
van terreinbegrenzing/-bescherming en beveiliging.
Kernactiviteit is het monteren van compleet en hoogwaardig
assortiment hekwerksystemen. Ook met toegangscontrole
en terrein-beveiliging heeft de onderneming een zeer
betrouwbare naam opgebouwd.
Voor ons bedrijf in Beringe zijn wij op zoek naar

HEKWERKMONTEUR m/v
Taken en verantwoordelijkheden
Een hekwerkmonteur bij Montagebedrijf van Weringh verricht
dagelijks verantwoordelijk werk. Je staat in voor de veiligheid
en bewaking van grote en kleine instellingen, sportaccommodaties etc. Dagelijks ben je in de weer met het monteren van hekwerken, fauna raster en poorten. Je werkt mee aan de opstart
van projecten, je installeert en levert op.
In juni had de wijk Stuksbeemden te kampen met wateroverlast
De gemeente beloofde in juli al
dat er op korte termijn maatregelen
genomen zouden worden. Een aantal
daarvan is inmiddels uitgevoerd. Zo zijn
de bedrijventerreinen Melderslosche
Weide en Hoogveld-Oost voorzien
van een verbeterd gescheiden
stelsel, waarbij het hemelwater
grotendeels via et riool wordt
afgevoerd. “Door middel van een

aanpassing van de pompinstallaties
kan het hemelwater worden geloosd
op de aanwezige buffers en wordt
het rioolstelsel minder belast met
hemelwater”, aldus een woordvoerder
van de gemeente. Daarnaast wordt
de noodoverlaat bij de Bemmelstraat
zodanig aangepast dat er geen water
uit de beken meer de overkluisde
Bemmel in kan stromen. Op lange

termijn worden de capaciteit en de
werking van het rioolstelsel opnieuw
berekend. “Het zou kunnen dat hieruit
nog concrete maatregelen voor de
wijk Stuksbeemden uitrollen. We gaan
onder meer bekijken of het mogelijk
is om het overtollige water via het
maaiveldniveau te laten aflopen naar
de overzijde van de A73, in plaats van
ondergronds met leidingen.”

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

Wat wij verwachten
Je houdt van werken in de buitenlucht en de termen “kwaliteit”
en “gemotiveerd” zijn je op het lijf geschreven. Je hebt voldoende technisch inzicht en bent een doorzetter. Je bent in het bezit
van een rijbewijs B en verder heb je geen 8 tot 17 mentaliteit.
Wat wij bieden
Je gaat in teamverband werken. Het werkklimaat is stimulerend en plezierig en je mag rekenen op een uitstekend salaris
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Werkkleding, goed
materiaal en gereedschap zijn vanzelfsprekend.
Interesse?
Heb je belangstelling mail dan naar arnoutwe@xs4all.nl
of schrijf naar; Montagebedrijf van Weringh,
t.a.v. Natasja van Weringh, Groeze 8a, 5986 NT Beringe.
Bellen kan natuurlijk ook, na 18:30 uur tel. nr. 06-15863656.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Zumba voor Pink Ribbon
Om aandacht te vragen voor borstkanker werd op zondag 30 oktober een zumbamarathon georganiseerd in feesterij en danserij Froxx in Horst. Het doel van de marathon was geld inzamelen voor
Stichting Pink Ribbon. Er is uiteindelijk 1.750 euro met de marathon opgehaald.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Waarom al dat vechten
waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en helemaal niet terecht.
Je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht.

De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Je wilde graag verder
maar verloor dit gevecht.
Je hebt het aanvaard,
de klus is geklaard.

Na jaren van strijd tegen een slopende ziekte
en vele dapper ondergane behandelingen,
is nu toch overleden, onze lieve broer, schoonbroer,
peetoom en oom

echtgenoot van

Riek van Helden - Janssen

Broers en zussen
Schoonbroers en schoonzussen
Neven en nichten

Hij overleed in de leeftijd van 82 jaar.

Nieuw-Bergen, 1 november 2016

Riek van Helden – Janssen
Riet en John
Agnes en Ronny
Bert en Angelina
John en Heidi
Jolanda en Edwin

Correspondentieadres:
Rector de Fauwestraat 9
5964 AE Meterik
Wij nemen afscheid van Frans op zaterdag 5 november
om 10.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Op vrijdag 4 november om 18.00 uur is er een avondwake
in Maasduinen Staete, Vlammertsehof 1 te Nieuw-Bergen.

Klein- en achterkleinkinderen
Horst, 28 oktober 2016
In de Riet 17
5961 DE Horst

Frans is op zijn kamer Maasduinen Staete 21
waar u na de avondwake persoonlijk afscheid
van hem kunt nemen.

Wij hebben op donderdag 3 november afscheid genomen
van ozze pap.
Een woord van dank aan iedereen die ozze pap
liefdevol verzorgd en begeleid heeft.

Liever geen bloemen maar een donatie
voor de P.G. afdeling Maasduinen Staete.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Op 28 oktober bereikte ons het droevige bericht dat ons schutterslid

Op 1 november bereikte ons het droevige bericht dat ons schutterslid

Joep van Helden

Frans Vissers

is overleden. Joep was inmiddels 32 jaar lid van onze vereniging.

is overleden.
Frans was inmiddels 34 jaar lid van onze vereniging.

Wij wensen Riek, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen
en verdere familie heel veel sterkte.

Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte.

Bestuur, leden en Broederschap
Schutterij St. Lucia Horst

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Bestuur, leden en Broederschap
Schutterij St. Lucia Horst

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.
Hobbygilde Horst. Wij kunnen nog
enkele mensen plaatsen op onze
cursussen Engelse taal. U kunt
kiezen uit Engels voor beginners,
gevorderden en conversatie. Opgeven
via onze site, www.hobbygilde.nl.

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.
T.k. gevr. landbouwmachines,
2.3.4.schaar ploegen-hooimachinehark-maaier-frees-kipper-weisleepmesttank-maiszaaimachine-tractor
enz. 06 19 07 69 59.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

Dochter van Roel en Marsha
van Haeren-van der Meij
St. Jorisweg 10
5963 ND Hegelsom

Frans Vissers
Hij werd geboren in Meterik op 7 november 1947
en overleed op 68-jarige leeftijd.

Joep van Helden

U I T VA A R T Z O R G

Mayla
3 november 2016

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd
niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem
mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid
moeten nemen van mijn lieve man, ozze pap, opa
en superopa

HAN-MARK
ARENDSE



Ons wondertje is geboren!

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

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

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

www.theoarts.com


Julian

Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze zoon

26 oktober 2016
Zoon van
Bert Joosten en
Margo Rubie
Weltersweide 33
5961 EK Horst

Geboren

Femke

31 oktober 2016
Dochter van
Stefan Hesen en
Yvonne Wijnen
Jan Bootsstraat 6
5961 VB Horst


Geboren

Tijn
01-11-2016
Zoon van Paul en Loes
Peeters-Vullings
Van Frezinstraat 2
5961 SV Horst

We zijn blij met
de geboorte van onze
zoon en broertje

Cas

Geboren op
28 oktober 2016
Trotse ouders, broer en zus
Bart, Fenny, Niek en Jill
Roubroeks
Romerweg 5
5975 PL Sevenum

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance
van huiskamercafé Cambrinus?
Informeer naar de mogelijkheden bij
Jan en Henny. Catering mogelijk.
Tel. 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Pedicure aan huis. Complete
voetbehandeling bij u thuis voor maar
€ 25,-. Maximale behandelingsduur
45 min. Gewone voet. Bel voor een
afspraak: 06 11 88 61 38. Ambulant
Pedicure Dorothé Roeven.
Spontane vrouw (58 jaar) zoekt man
om samen leuke dingen te doen.
Schrijf naar Hallo Horst aan de
Maas, br.o.nr. 302, Handelstraat 17,
5961 PV Horst.
Gezond afvallen. In 8 stappen naar
een blijvend gezond gewicht. Vaak
vergoeding door zorgverzekeraars.
06 33 18 11 76, www.voeding-id.nl
Gastouder in huis gevraagd. Wie wil
gastouder worden bij vraagouder in
huis? We hebben diverse aanvragen.
GOB Roodkapje Horst aan de Maas,
tel. 077 374 51 49.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19
24 01 Businesscentrum Horst.
Viooltjes en pluischrysanten.
Te koop viooltjes € 0,30 en vele
kleuren pluischrysanten.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
tel: 077 398 29 22/06 54 30 69 64.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Um & Um 20 Nov. kaartjes?
Voor 11 euro. Ten bate van
www.stichtingerato.nl De Lange
Horst; Vissers tankstation; Liesbeth’s
Grandcafé; Jumbo Sevenum; Spar
Melderslo; Online via de Lange Horst;
Bij Wim of Math oftewel Um&Um.
Gastouders gezocht in Horst.
Gastouderbureau Casa Dos Horst zoekt
gastouders in de regio Horst voor
concrete aanvragen van ouders. Bent
u gastouder of kent u gastouders? Tip
ons en verdien (onder voorwaarden)
€ 50,--. Bel 077 472 11 90.
Woninginrichting aan huis.
Zie onze website:
www.woningstoffeerderijvandenbroek.
nl voor de aanbiedingen zoals:
trap bekleden v.a. €150,00 incl. tapijt.
Bel: 06 16 37 45 14.
Gezocht interieurverzorger.
Flamingo Casino Horst zoekt een
interieurverzorger (m/v) voor 12 uur
per week. Werkzaamheden tussen
08.00 en 11.00 uur. Reacties graag op
vacature@flamingocasino.nl
Whay Hosting. Webhosting, Reseller
hosting en domeinnamen. Snel Krachtig - Betaalbaar. www.whay.nl

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

Tussenwoning Venray te koop!
Nette tussenwoning te koop Venray.
Info: www.eikenlaan17venray.
nl € 160.000 k.k. Dichtbij centrum,
scholen, A73. Relatief nieuw: cv,
meterkast, bitumen daklaag, rolluiken,
onderhoudsvriendelijke tuin.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Kerstbomen. T.k. in Horst
Omorika kerstbomen, 1,50 m. - 1,75
m. hoog. Ook grote partij mogelijk.
Tel. 06 21 27 41 60.

Hobbygilde Horst. Op onze taalcursus
Frans voor beginners zijn nog enkele
plaatsen vrij. Informatie en opgave via
onze site, www.hobbygilde.nl.

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

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

Afgelopen zaterdag heeft iemand
zijn bril in mijn auto laten liggen
bij het ongeluk bij het Maashotel.
Tel. 077 398 29 94.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Gastouders aangeboden.
Gastouder nodig? Roodkapje
Horst aan de Maas 077 374 51 49,
info@roodkapjehorstaandemaas.nl

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Kantoorruimte in Horst-Centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf € 250/mnd, div. afm. Tel. 06 24
19 24 01 Businesscentrum Horst.

SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis!! Laagste
prijsgarantie!! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen - Sevenum).

Opslagruimte te huur, 80m2 per
ruimte. Goed toegankelijk voor
allerlei doeleinden in Melderslo.
Ook mogelijkheid tot paardenstalling.
06 39 88 53 36 of
p.j.m.vullings@home.nl

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding? Of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Huis verkopen? Voor € 500 excl.
is dit nu mogelijk. Voor meer
informatie, tel. 06 55 12 69 96 of
kijk op www.heikevastgoed.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Hobbygilde Horst. Op de cursus
schilderen op maandag zijn nog enkele
plaatsen vrij. U kunt zich aanmelden
via de site www.hobbygilde.nl.

HALLO op Ibiza
Mannen fiets- en wandelclub Efkus weg, bestaande uit Piet Nellen, Hans Willems en Wiel Fleurkens
uit Sevenum zijn het hele jaar door actief, maar eens per jaar gaan ze samen met hun dames, Koos,
Maria en Truus een week naar het buitenland. Hier zie je de groep de HALLO lezen op Formentera, een
eilandje bij Ibiza.

Wereldwijd

Prijsvraag toekomst
Mikado-terrein
Dichterbij heeft samen met Phidias Community Cooking een wereldwijde prijsvraag uitgezet voor de herontwikkeling van het Mikado-complex in Horst.

Gezocht woning met grote tuin.
Wij zoeken een leuk huis in Horst
met een grote tuin, perceel >700m2.
Van plan uw woning te verkopen?
Bel 06 10 90 24 60.
Overwinteren van kuipplanten.
Voor het overwinteren van uw kuip-/
terrasplanten in verwarmde kas. Indien
nodig komen we de planten ophalen.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 29 22/06 54 30 69 64.

Hobbygilde Horst. Vanaf januari 2017
starten wij de volgende taalcursussen,
Spaans en Duits. U kunt zich opgeven
via de site www.hobbygilde.nl.
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Valise Atelier & Natuur.
Zondag 20 november is van 13.0017.00 de kerstpresentatie in het
atelier. Ideeën en opgave voor de
kerstworkshops, leuke-doe-het thuispakketjes te koop en kerstukken
kunnen worden besteld of gekocht.
Kamer te huur in woonboerderij
Grubbenvorst met gezamelijk gebruik
van badkamer, keuken en huiskamer.
jhanssen48@gmail.com of
06 22 25 43 89.
Chauffeur gezocht voor vervoer van
enkele van onze gasten tussen 4 en 5
uur tegen vrijwilligersvergoeding.
Bel Irma op 077 850 18 31 of mail
info@zorgboerderijdnbongerd.nl
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen of
vragen, bel mij op 06 31 52 45 17.

Het Mikado-terrein is verouderd en
voldoet niet meer aan de behoeftes
van de bewoners, aldus Dichterbij.
De zorginstelling zette daarom
samen met Phidias Community
Cooking een prijsvraag uit, waarbij
architecten, stedenbouwkundigen,
interieurprofessionals en studenten
vanuit alle hoeken van de wereld
een ontwerp in konden dienen voor
de verbouwing van het complex.

Phidias Community Cooking maakt
gebruik van ‘crowd-sourcing’, een
methode waarmee mensen over
de hele wereld zich kunnen buigen
over een vraagstuk. In totaal deden
negentien ontwerpers mee met de
wedstrijd. “Er zijn inzendingen uit eigen
land binnen gekomen, maar ook uit
Zuid-Afrika, Verenigde Staten, India
en China”, laat een woordvoerder van
Dichterbij weten.

Op vrijdag 4 november bepaalt
een deskundige jury wat de beste
ontwerpen zijn. Op maandag
28 november worden deze ideeën
vervolgens tijdens een expositie met de
bewoners van Mikado en omwonenden
gedeeld. De ontwerpen worden dan
gepresenteerd in de vorm van een
interactieve expositie. De bezoekers
kunnen die avond ook hun mening over
de plannen geven.
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www.haardstede.nl
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HALLO in Malaga

U bent
U bent
van
harte
U
van
harte
U bent
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!
van
harte
Familie Vullings, familie Philipsen en familie Pouwels
uit Kronenberg
waren in oktober in Malaga.
welkom
!
van
harte
van
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Daar bezochten ze Jessie Vullings uit Kronenberg die er
voor enkele
maanden Spaans studeert.
welkom
!
welkom !
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“Aan het zwembad in het zonnige Malaga was het goed vertoeven met de HALLO”, aldus de drie
families, bestaande uit Harrald, Esther en Max Vullings, Bert, Kitty, Vera en Jeroen Philipsen en Eric,
Jolanda, Fenna, Niek en Evie Pouwels.
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Mannen aangehouden
na vechtpartij
Onze
Onze
Onze
Onze
Onze

passie
passie
passie
passie
passie

kent
kent
kent
kent
kent

geen
geen
geen
geen
geen

beperkingen
beperkingen
beperkingen
beperkingen
beperkingen

www.psw.nl

De politie van Horst heeft in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober in America drie mannen
aangehouden.
Onze passie kent geen beperkingen
Onze passie kent geen beperkingen
Onze passie kent geen beperkingen
passie
kent
geen
beperkingen
een vuurwapen. De mannen zijn
die met
de vuist waren
De politie kwam af op een Onze
Onze aan
passie
kentelkaar
geenop
beperkingen
aangehouden. De douane doet
gegaan. In de woning vonden zij ook
melding van een vechtpartij in een
onderzoek naar de herkomst van de
nog eens ruim 400 gram amfetamine,
woning. Bij aankomst troffen zij
illegale sigaretten.
240 pakjes illegale sigaretten en
drie dronken en gewonde mannen

terk
Uw Tuin win laar maken ?

Informeer vrijblijvend
of maak een afspraak
Tuino
ntwerp

Tuinaanleg

Bestrating

ting
Beplan

Schoolstraat 19A
Swolgen Tel. 0478-692432
info@demiddelpas.nl www.demiddelpas.nl

Online aangifte
Gemeente Horst aan de Maas biedt de mogelijkheid aan kersverse ouders om online aangifte te
doen van de geboorte van hun zoon of dochter. Bart en Fenny uit Sevenum waren de eersten die hier
gebruik van maakten. Zij deden online aangifte van de geboorte van hun zoon Cas. Burgemeester
Kees van Rooij kwam op maandag 31 oktober de benodigde handtekening ophalen.
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Galerie IROK

winkel&bedrijf 09
REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ontmoetingsdag

Ook in h

et weeke

nd!

Galerie IROK uit Horst organiseert op zondag 6 november een ontmoetingsdag. Tien geselecteerde kunstenaars
presenteren zich die dag in de galerie aan Meldersloseweg 6 in Horst.
Ingrid Koenen en Tacettin Altunyuva
van galerie IROK: “Wij beleven al vele
jaren hoe mooi kunst en het contact
met de liefhebbers en kunstenaars
is.” Dit willen zij delen door een open
dag te organiseren waarbij geselec
teerde kunstenaars zich presenteren
in een kunstbeursachtige setting met

een eigen ruimte. Om de beleving
met kunst en de interactie toegan
kelijker te maken hebben enkele
kunstenaars speciaal voor deze dag
kunstwerkjes gemaakt die te koop
zijn. Café de Klokkenluider uit Venray
verzorgt een Bockbierproeverij en
Wendy van De Tapas Proeverij uit

Overloon presenteert zichzelf met
Pintxos en verder speelt Jos Koenen
met een willekeur aan muzikanten
achtergrondmuziek. Er wordt ook een
klein gedeelte van de galerie ingericht
met werken van vaste kunstenaars die
deze keer niet geselecteerd zijn, maar
die mede het gezicht van IROK bepalen.

Starter in de Regio Akkie’s Do-In
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Akkie’s Do-In
Ans Hoeijmakers
Vlasvenstraat 50
Melderslo
077 467 43 21
ans@akkiestuin.nl
www.akkiesdoin.nl
Beweging/gezondheid
7 september 2016

Activiteiten Do-in is een
bewegingsleer uit Japan om je
lichaam soepel te houden en je
geest rust te geven. Do-In is een
onderdeel van shiatsu.
Doelgroep Wie van bewegen
houdt en een nieuwe uitdaging

voor lichaam en geest wil, is de
persoon die geschikt is voor Do-In.
Deelnemers hoeven geen acrobaat
te zijn om Do-In te beoefenen en
het is geschikt voor jong en oud.
De lessen zijn voor mensen vanaf
ongeveer 17 jaar tot... In de zomer
worden de lessen buiten gegeven
bij Akkie’s Tuin. Groepslessen
binnen worden gegeven bij
Yogacentrum L’Espoir in Horst.
Onderscheidend vermogen
Do-In werkt heel gericht op:
• Openen van kanalen
(meridianen) om doorstroming
van energie (ki) gemakkelijker
te maken

• Met het strekken en bewegen
van de ledematen, zelfmassages en ademhalingsoefeningen
kan dit doel worden bereikt
• Betere doorstroming geeft
energie en breng balans,
blokkades verminderen of
verdwijnen
• Do-In geeft nieuwe energie,
kracht, flexibiliteit en rust.
Ook is het mogelijk om
privélessen te volgen, toegespitst op individuele omstandigheden. Voor meer informatie zie de website, voor vragen
kun je bellen of mailen.

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

“See you in court!”
of misschien ergens anders?
Niek van de Pasch, advocaat
Waarom ontstaat een juridisch conflict? Dat lijkt simpel. Twee
onverzoenbare belangen staan haaks op elkaar, dus de rechter moet
die knoop maar doorhakken. Toch?

Nou nee. Uit onderzoek blijkt dat
de oorzaak van conflicten meestal
ergens anders ligt. Dit is namelijk de
‘Top 5’:
1. Miscommunicatie
2. Gebrek aan respect
3. Botsende ego’s
4. Tijdgebrek en ongeduld
5. Eigen onzekerheid
Als de bron van een probleem in
de onderlinge relatie ligt, verdient
de eerste diagnose door de advocaat
een open blik. Dan blijkt vaak veel
meer mogelijk.
Mediation
Een goede mediator brengt
beide partijen ‘van standpunten naar
belangen’. Soms is zo samen een
gulden middenweg te bedenken, die
een daadwerkelijke win-winsituatie
creëert. Dat lukt natuurlijk alleen als

iedereen daar vrijwillig en constructief
aan meewerkt. Is dat moment al voorbij, dan moet een buitenstaander zelf
beslissen. Maar wie?
Bindend advies
De bekendste bindend adviseur
van Nederland is de rijdende rechter.
Bij zo’n bindend advies tekenen beide
partijen vooraf een contract, waarin zij
zich dan al neerleggen bij de latere uitspraak. Het voordeel hiervan is dat dit
best snel gaat en relatief goedkoop kan
zijn. Er is echter één groot nadeel: als
de verliezer alles aan zijn laars lapt, is
alsnog een gang naar de rechter nodig.
Arbitrage
In sommige branches is het heel
normaal om juridische geschillen
meteen voor te leggen aan arbiters.
Het pluspunt is dat die mensen de
bedrijfstak beter kennen dan rechters
van de overheid. Zo zitten in de Raad
van Arbitrage voor de Bouw juristen
en bouwkundigen. Bovendien blijft het
proces dan geheim, terwijl normale zittingen en vonnissen openbaar zijn. Wel
kost arbitrage vaak veel tijd en geld.

Rechtspraak
Soms is een procedure bij de
rechter uiteindelijk gewoon de beste
keuze. Het vertrouwen van burgers
en bedrijven in onze rechtspraak is
terecht erg groot. De ervaring leert
wel dat het recht bij ál deze processen een prima kader biedt. Wetten
zijn meestal de enige echt neutrale
maatstaven, die dus iedereen kan accepteren. Daarom is de toegevoegde
waarde van een advocaat bij elk
alternatief groot - rechtspraak, arbitrage, bindend advies én mediation.
Bel of mail gerust om dat eens te
bespreken.

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

OPEN DZoAndagG6 november 2016
11.00 t/m 17.00 uur
Bij Yogacentrum L’Espoir
Almeweg 11, Horst

hops
Gehele dag gratis mini works

Info: www.akkiesdoin.nl of 077 - 467 43 21

DEDERT ICESTICKS BV in Horst
is een internationaal opererend
bedrijf dat jaarlijks 100 miljoen
vrieslollies produceert. Een
klein team van medewerkers is
verantwoordelijk voor de totale
productie: van voorbereiding tot
opslag. Een prettige werksfeer
en collegiale samenwerking zijn
kenmerkend voor ons bedrijf.

DEDERT ICESTICKS zoekt twee enthousiaste productiemedewerkers.
Ben jij handig en snel, zodat je het productieproces kunt bijhouden?
Ben jij een gemotiveerde, zelfstandige werker? Vraag je hulp als je ziet
dat het mis gaat? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Solliciteer naar:

Productiemedewerker A m/v
die controlerende en repeterende handelingen verricht.

Ben jij naar net iets meer uitdaging op zoek?
Werk jij zorgvuldig en nauwkeurig? Ben jij leergierig en heb je interesse
in andere (technische) verantwoordelijkheden?
Solliciteer naar:

Productiemedewerker B m/v

die controlerende en repeterende handelingen verricht en
andere taken ter ondersteuning van de technische afdeling heeft.
Bij beide functies gaat het om staand en lopend werk. De werktijden
zijn van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur. Voor aanvullende
informatie bel met mevr. D. van der Meij (06 53 22 23 40).
Wij bieden:
Afwisselend werk, goede arbeidsvoorwaarden en een fijne werksfeer.

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 73 | www.putt.nl
vandepasch@putt.nl

Wij zien jouw schriftelijke reactie graag tegemoet binnen 14 dagen.
Per brief: Directie Dedert Icesticks B.V.
t.a.v. mevr. D. van der Meij, Industriestraat 15, 5961 PG Horst
Per e-mail: dominique@dedert.nl
Voor meer informatie www.dedert.nl

10

winkel&bedrijf

03
11

Michel Hendrix en Silvie Kempen
Wapenmakerij Hendrix

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Het team van Verhaegh & Co Elektro feliciteert
Wapenmakerij Hendrix van harte met de nominatie!
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

Gefeliciteerd Michel en Silvie
met de nominatie
van de ondernemersprijs 2016
Hoofdstraat 11, Meerlo - (0478) 691803 - www.slagerijvandepasch.nl

NAMENS DE
VOLGENDE BEDRIJVEN

mikx B.V.
Postbus 2
9700 AA Groningen

Sylvie en Michel,
van harte gefeliciteerd en
veel succes namens directie en
medewerkers van Vullings BV

Gefeliciteerd met de
nominatie voor de
Ondernemersprijs 2016

Beste Michel en Silvie

Wapenmakerij Hendrix

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!

Michel en Silvie,
van harte gefeliciteerd met jullie nominatie !

Arvalis feliciteert
Wapenmakerij Hendrix
met hun nominatie
voor de ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2016

www.rabobank.nl/horstvenray
Een aandeel in elkaar

Michel en Silvie,
gefeliciteerd met jullie nominatie

www.arvalis.nl

Van harte
gefeliciteerd

met jullie nominatie!
Severens Beveiliging BV
T 077 - 398 33 22
www.severensbeveiliging.nl

Gefeliciteerd met de nominatie en

veel succes!

Mackayweg 2, 5865 AL Tienray - Tel. 0478 69 28 22

www.martensasperges.nl
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‘Brons hebben we, nu gaan we voor goud’
Het paar Michel Hendrix en Silvie Kempen van Wapenmakerij Hendrix uit Lottum is een van de drie genomineerden voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas. De vastberadenheid die wapenmaker Michel Hendrix al toonde in
zijn jeugd, komt hem nu als ondernemer nog steeds goed van pas.

wordt geregistreerd en deze gegevens zijn voor de politie
beschikbaar. “We zijn veel tijd kwijt aan het invullen van
alle papieren”, beaamt Silvie. “Maar dat zijn we intussen
gewend. Al onze energie en tijd steken we in de zaak.”

Ambachtsman
Als jongetje was Michel al geïnteresseerd in techniek.
“Wat mijn ogen zagen konden mijn handen maken”,
zegt hij. Hij is een ambachtsman die het vak leerde aan
l‘Armurerie Liègoise in het Belgische Luik. Als vijftienjarige
begon hij aan deze, Franstalige, opleiding. Dat was niet
gemakkelijk, erkent hij. “Maar ik was vastbesloten om
dat papiertje te halen.” In 1993 behaalde hij zijn diploma
ambachtelijk wapenmaker en in 1996 kreeg hij het
diploma meester-geweermaker. Hij was daarmee de derde
Nederlander in het honderdjarig bestaan van de school die
dit bereikte.

Portie lef

Van kleding tot luchtbuksen tot munitie: de
sportschutter vindt het allemaal bij Wapenmakerij Hendrix.
Maar ook verenigingen en schutterijen weten de weg
naar de Zandterweg in Lottum te vinden.
“Mijn vader begon in 1981 met de winkel”, vertelt
Michel. “Vanuit de kelder onder ons huis verkocht hij onder
meer patronen. De klantenkring groeide, dus kwamen
er producten bij en werd de winkel uitgebreid met een
kantoor.” In 2000 verhuisde het bedrijf naar de Zandterweg,
zes jaar later namen Michel en Silvie de wapenmakerij

over. Tegenwoordig werken ze in een team van vijf man.
De werkplaats is het domein van Michel. Hij is degene
die de reparaties uitvoert en de wapens maakt. Silvie
is verantwoordelijk voor onder andere de boekhouding.
Samen zijn ze zeven dagen in de week in de weer voor
hun onderneming. “Ik durf de uren die ik er insteek niet
te tellen”, lacht Michel. “Probleem is ook dat ik geen ‘nee’
kan zeggen tegen klanten.”
Aan de verkoop van wapens en aanverwante produc
ten zijn veel regels verbonden. Iedereen die iets koopt

Zijn vastberadenheid komt Hendrix ook van pas in zijn
ondernemerschap. “Een goede ondernemer heeft visie en
weet die ook uit te voeren”, meent hij. “Ik wijk daarbij niet
voor tegenslagen. De aanleg van onze schietbaan heeft
ons bijvoorbeeld meer dan twee jaar geduurd. In die tijd
hebben we ons vaak afgevraagd waar we aan begonnen
waren, maar het was buigen of barsten.” Belangrijk bij
het maken van plannen is volgens hem dat je je goed laat
informeren. “Je moet je zaken goed op orde hebben en
weten waar je begint. En een portie lef is natuurlijk ook niet
verkeerd.”
Op 25 mei van dit jaar openden Silvie en Michel als
eerste van Nederland hun schietbioscoop. Op deze baan
wordt een film geprojecteerd op een papierbaan en kunnen
onder meer jagers en sportschutters oefenen met echte
vuurwapens en echte munitie. Silvie: “Daags na de opening
ging de telefoon. Of wij ons niet in wilden schrijven voor
de Ondernemersprijs.” Dat deden ze en tot hun verrassing
hoorden ze enkele weken later dat ze waren genomineerd.
Mooi voor de naamsbekendheid in de regio, vinden ze.
“Veel mensen hebben geen idee wat we hier allemaal
doen”, zegt Silvie. “Als we ze dan een rondleiding door het
bedrijf geven, zijn ze allemaal razend enthousiast.” Het paar
heeft geen idee hoe het zijn kansen moet inschatten en
laat zich verrassen op de avond zelf. Michel: “Brons hebben
we al binnen. Nu proberen we voor het goud te gaan.”

Wildbeheer en Jagersvereniging
”Diana” Lottum
Hartelijk gefeliciteerd
met jullie nominatie
www.linqeventgroup.nl

Michel en Silvie,
hartelijk gefeliciteerd
met de nominatie voor de
Ondernemersprijs 2016

Hey You! The rock steady crew feliciteert
Wapenmakerij Hendrix met de nominatie.

Veel succes toegewenst

S.V. Davy Crockett
Horst
S.V. Davy Crockett
S.V. Davy Crockett
Horst
Horst
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We spreken Gertie (43) in de huiselijke sfeer van Slender You
honger. Wanneer mensen zich gedurende 10 weken strak houden
Fit. Voor
me zit van
een prachtige
d bij het
zien
de vrouw die niet alleen straalt maar aan dit plan, wordt een resultaat van minus 10 kilo gegarandeerd.
ook kracht en zelfvertrouwen uitstraalt. “Ik was het helemaal zat
Gertie vertelt vol enthousiasme over haar traject: “Ik was
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en wilde nu eens echt afvallen. Daar ik al positieve reacties over
verslaafd aan chocolade en suiker. Vanaf het begin moest ik letten
de sport- en afslankmethodes
op de suikers. En die zitten werkelijk bijna overal in. Weglaten
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Trix vanwege
haar deskundigheid,
de sfeer, de kleinschaligheid
twee weken voelde ik me al veel fitter. Waar ik voorheen altijd
en een echte persoonlijke begeleiding. Ik kreeg een uitgebreid
moe was heb ik nu veel meer energie. Ik ging hier drie keer per
agen later klopte ze aan
intakegesprek waarin ik direct op m’n gemak was en we de
week sporten. En het voelde absoluut niet als opgave. Het stinder Youmogelijkheden
Fit.
bespraken.”
muleerde.” Trix herkent dit. “Hoewel de afslankprogramma’s ook
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Slender
You Fitmet
Slender You fit tijdens de
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inloopavonden
op 2 en 8 november

Trix Peeters, eigenaresse van Slender You Fit: “Het doel van de
cliënt is belangrijk: kom je hier om verantwoord te sporten, heb je
fysieke klachten en wil je daarvan af en/ of wil je afvallen.”

apart te volgen zijn, is de combinatie van sporten en een aangepast voedingspatroon het effectiefste. Zo bereik je het snelste
resultaat. En dat wordt al snel zichtbaar.”

Uitdaging

Reacties motiveren enorm

• Bewegingsbanken training van alle spiergroepen
(ook bij medische klachten)
• Vacutraining cm’s kwijt op bbb
• Better belly 8 cm verlies bij buik en taille in 4 weken
• Protishape drie voedingsprogramma’s om verantwoord,
effectief en blijvend af te slanken.
Met en zonder maaltijdvervangers
• Medicell definitieve vetverwijdering en figuurcorrectie
probleemzones
• Fitplan verlies 10 kilo in 10 weken
• Pulzzz definitief ontharen voor een betaalbare prijs.
Ook voor blonde en rode haren.

van 18.30 -20.30 u.

Alle programma’s kunnen zowel gecombineerd als
afzonderlijk gevolgd worden.

Gertie woog op dat moment ruim 85 kilo. Tijdens het
Gertie weet daarover mee te praten. “De reacties motiveren
intakegesprek werd bepaald dat het streefgewicht 65 kilo zou
enorm. Mensen spreken je aan. Maar het beste werkt het als je
worden. Een uitdaging van maar liefst 20 kilo. Trix: “We besloten
zelf in de spiegel kijkt.” Na 10 weken was Gertie de beloofde
om te kiezen voor het Fitplan. Tijdens het Fitplan kunnen klanten
10 kilo kwijt. Dus was ze op de helft. Direct aansluitend begon
onbeperkt gebruik maken van alle sportfaciliteiten die we bieden ze aan haar tweede programma om zo de gewenste 20 kilo’s
(zie kader) in combinatie met een voedingsplan waarbij Gertie
kwijt te raken. Haar eetpatroon was veranderd, ze lette beter
ervoor koos het vier-fasen programma met maaltijdvervangers
op, terwijl het geen obsessie werd. “Prettig was dat ik hier heel
te gaan gebruiken. Onze maaltijdvervangers zijn heel divers:
vaak kwam sporten en dat er anderen waren die ook met afvalbijvoorbeeld smoothies, muesli, pasta en brood, maar dan zonder len bezig zijn en dat er perfecte begeleiding was. Je kunt dan
koolhydraten en met extra eiwitten. Dit ondersteunt het afslankook altijd terecht als je het moeilijk hebt of met vragen. Ik vond
proces.”
dat optimaal.”
Men kan er ook voor kiezen om een supplementenprogramma
Uiteindelijk bereikte Gertie na 20 weken haar streefgewicht.
(normale voeding, zonder maaltijdvervangers) of het shakeMidden juni en vlak voor de vakantie, waar ze, inderdaad, haar
Heerenstraat
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en Fitplan
schoenen
- Horst,
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Photography
- Meijel,
Heerenstraat
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Horst,
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- (gratis)
Meijel,
programma
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met het
te volgen.
Tijdens -deLinde
bikini
heeft gedragen!
Nu
ze ‘klaar’
is kan ze
terecht bij
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Twinswordt
-Twins
Weert
mee
aan
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programma’s
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gegeten
en heeft
men
geen
Slender You
voor
begeleiding,
het wegen en voor suggesties.
Hairstudio
- werkten
Weert
werkten
mee
de metamorfose
van Gertie.
Dit om een terugval te voorkomen. “Ik blijf sporten en heel goed
op m’n suikers letten. Want ik heb dit nu bereikt en weet wat dit
met me doet, dus dit laat ik nóóit meer los.” Zelfbewust ondersteunt ze dit met haar mooie lach.
Eén keer per jaar zetten ze bij Slender You Fit één klant in
het zonnetje. Deze keer is het Gertie. Zo krijgt ze een totale
metamorfose, visagie, een fotoshoot en cadeaubonnen van het
bedrijf. Deze gaat ze gebruiken voor een behandeling met de
• BEWEGINGSBANKEN:
• BEWEGINGSBANKEN:
medicell en pulzzz definitieve ontharing.
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Fit biedt:
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• BEWEGINGSBANKEN:
Tel 543
(0495)
543 919
Tel- (0495)
919
Weltersweide
1, Horst

06www.slenderyoufit.nl
33 17 83 33
www.slenderyoufit.nl

www.slenderyoufit.n
• VACUTRAINING –
• BETTER BELLY –
Heerenstraat Dameskleding en schoenen - Horst, Linde Joosten Photography - Meijel, Hairstudio Twins - Weert werkten mee aan de metamorfose van Gertie. Tekst Desiré Kappert.
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GEPLUKT Chris Beurskens

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.

Het is zijn werk, hobby en passie. Hardlopen is de rode draad in het leven van Chris Beurskens (62) uit Horst.
“Mijn hobby werd mijn werk en nu doe ik eigenlijk alleen maar dingen die ik leuk vind.” Deze week wordt hij
geplukt.
elkaar gezakt. Het gevolg was dat
de banden in mijn lichaam helemaal
waren uitgerekt. Ik kon geen bal
meer trappen.” Beurskens kreeg het

een heel fanatieke voetballer bij
een Venlose voetbalclub. Door een
hoop bloedverlies na een ingreep
bij de tandarts ben ik een keer in

De liefde voor hardlopen is
gek genoeg ooit uit nood geboren.
Dat was voordat hij in 1980 van
Venlo naar Horst verhuisde. “Ik was

advies van de fysiotherapeut uit het
ziekenhuis om te gaan hardlopen.
“Ik begon het hardlopen eigenlijk wel
leuk te vinden. Via een oude school
kameraad kwam ik bij een hardloop
vereniging terecht.”
Beurkens liep vervolgens zijn
eerste wedstrijd in Kaldenkirchen,
Duitsland. “Volgens anderen ging
dat verbazingwekkend goed. Toen is
het langzaam mijn passie geworden.
Het werd vijf, zes keer in de week
trainen.” Beurkens begon halve en hele
marathons te lopen. Zijn beste tijd op
de marathon is 2 uur en 36 minuten.
Hij liep die tijd onder naar eigen
zeggen hele zware omstandigheden
in Apeldoorn. “Ik krijg het nog koud
als ik eraan denk. Het was windkracht
5 en 0 graden. Dat is niet prettig, moet
ik zeggen.” Beurkens denkt dat er
uiteindelijk nog meer in had gezeten.
“Maar ik kreeg problemen met mijn
achillespees. Dat beperkte me in de
hoeveelheid training die ik aankon.”
Ver voordat Beurskens
marathons liep ging hij naar de
Mulo A met wiskunde en haalde zijn
middenstanddiploma in Venlo. Na
de meao ging hij vervolgens in het
tuindersbedrijf van zijn vader werken.
Zijn moeder was toen ernstig ziek.
“Ik was toen een jaar of 18. Ik heb
daarna nog een jaar in militaire dienst
gezeten”, vertelt Beurskens. “Ik wist
eigenlijk niet zo goed wat ik wilde gaan
doen. Ik ben vervolgens als declarant
bij een transportbedrijf terecht
gekomen. Toen de automatisering op
gang kwam ben ik binnen het bedrijf
naar de automatiseringsafdeling
gegaan. Daar heb ik 18 jaar gewerkt.”
In de tussentijd ontmoette
Beurskens zijn vrouw Els, met wie
hij inmiddels 41 jaar getrouwd is
en een zoon en een dochter kreeg.
Zij maakten mee hoe het hardloopvirus
bij Beurskens toesloeg. De atletiek

vereniging in Venray was op zoek naar
trainers toen Beurskens in 1987 startte
met een trainersopleiding in Weert.
“Van daar uit ben ik heel veel cursussen
gaan volgen en in 1994 ben ik trainer/
coach B gaan doen. Dat is zo’n
beetje de hoogste atletiekopleiding.
Daarmee mag je hoofdcoach bij elke
atletiekvereniging worden.”
Hij ging in 1998 werken bij een
grote speciaalzaak op het gebied
van hardlopen en met de expertise
die hij daar opdeed stichtte hij met
twee partners in 2007 een eigen
bedrijf. Tot 2013 was hij er medeeigenaar en nu werkt hij er nog drie
dagen in de week en combineert
hij zijn werkzaamheden met zijn
eigen hardloopbedrijfje. Hierbij
begeleidt hij onder meer hardloop- en
wandelgroepen, geeft hij looptraining
aan groepen van bedrijven en traint hij
voetbalscheidsrechters.
Gevraagd naar andere hobby’s en
bezigheden noemt Beurkens fietsenen
wandelen. Hij is dus graag in b
 eweging.
In domper was voor hem dan ook
het oplopen van de ziekte van Lyme.
Vorig jaar in september kreeg hij die
diagnose. “Ik kreeg klachten die lijken
op symptomen van de ziekte van
Ménière (aanvallen met onder andere
evenwichtsproblemen, zwart worden
voor de ogen en licht- of zwaar gevoel
in het hoofd, red.). Ik zat op een dag
op mijn tablet te kijken en een paar
seconden later kon ik alleen nog maar
op de bank liggen om daar vijf uur later
weer vanaf te komen. Dat heeft enkele
maanden geduurd.”
Inmiddels is de ziekte redelijk
onder controle met medicatie en kan
hij goed functioneren, zegt Beurskens.
Het hardlopen heeft hem waarschijnlijk
daarbij geholpen. “Mijn chiropractor
zei dat als ik in mijn leven niet zo veel
gesport had ik een wrak geweest zou
zijn. Ik denk dus dat ik fit ben.”
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HET MOOISTE MAATWERK VOOR UW INTERIEUR
NU MET UNIEKE KORTING
Zoekt U een kast die écht bij u past? Dan komt u vanzelf uit bij NOTEBORN.
Hier vindt u een ongekend ruime collectie schuifdeuren, kastwanden en
inloopkasten. En het mooie is: elke kast is maatwerk. U bepaalt dus helemaal
zelf de stijl, de kleuren en de indeling. Profiteer de hele maand november van
onze unieke korting van 15% op al onze NOTEBORN kasten en deuren.

Deze actie geldt van 1 november t/m 30 november 2016. Vraag naar de actievoorwaarden bij onze dealer:

VERHAAG
SCHUIFWANDKASTEN| |Horsterweg
Horsterweg38
38 || 5975
5975 NB
NB Sevenum
VERHAAG
SCHUIFWANDKASTEN
Sevenum
www.verhaagschuifwandkasten.nl
|
t
077
467
22
44
2
7 5 9
www.verhaagschuifwandkasten.nl
t 077
22 44
VERHAAG
VERHAAG
SCHUIFWANDKASTEN
SCHUIFWANDKASTEN
| Horsterweg
|| Horsterweg
38467
| 5975
38
NB |Sevenum
5975 NB Sevenum

www.verhaagschuifwandkasten.nl
www.verhaagschuifwandkasten.nl
| t 077 467| t22
077
44467 22 44
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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.

Waar heb ik dat eerder gehoord?
Maak een stimuleringsregeling voor het afkoppelen van hemelwater
zodat dit niet meer via het riool verwerkt hoeft te worden. Dit zou kunnen
via een vast bedrag per aansluiting of een bedrag per vierkante meter
verhard oppervlak.
Een idee dat de SP in oktober
2008 inbracht. Tot onze vreugde komt
ditzelfde idee nu uitgewerkt terug in
een raadsvoorstel. Op 22 november

had de SP opgedaan bij buurgemeente
Venray. Toenmalig PvdA-wethouder
Stas vond het echter niet nodig om
naar de buren te kijken. We kunnen
onze eigen zaken goed regelen, was
2016, dik 8 jaar later is het dan eindelijk de strekking van zijn woorden. Nu acht
jaar later en regelmatig wat water
zover. Niet dat er een revolutie plaats
vindt, maar altijd mooi als je ideeën
overlast verder komt het college dan
serieus opgepakt worden. Het idee
toch met een voorstel in de strekking

van de SP. Voor de SP maakt het niet
uit of dit een eigen idee is of ’gejat’
van de buren. In dit geval is het beter
goed gejat, dan niets gedaan. Als het
bijdraagt aan minder wateroverlast en
minder druk op het rioolstelsel, vinden
wij het prima. Ook de verdroging kan zo
tegengegaan worden. Daarbij stimuleer
je mensen en bedrijven om zelf de

verantwoordelijkheid te nemen voor
hun omgeving. Prima ook om te lezen
dat Waterschap Peel en Maas ook een
bijdrage levert aan deze stimulerings
regeling. We zullen het voorstel nog
eens kritisch bestuderen, maar zijn blij
dat hier werk van gemaakt is.
Frank Spreeuwenberg,
SP Horst aan de Maas

Jongeren en de politiek, nu of nooit
De politiek leeft niet, en zeker niet bij jongeren. Dat wordt vaak
beweerd.
Natuurlijk denken jongeren
anders. Dat hoort bij hun leeftijd.
Vaak is dat verfrissend en
vernieuwend.Een mooie les hoe
betrokken de jeugd kan zijn zagen we
op de dag Zinnige zaken. Een zeventig
tal leerlingen van het Dendron dachten
een dag mee over politieke besluitvor
ming. In groepjes kwamen ze tot een

vijftal uitgewerkte onderwerpen. In een
heuse raadsvergadering probeerden ze
voor hun idee een meerderheid te
krijgen. Na een echt debat kwam het
idee Schouder aan schouder als winnaar
te voorschijn. Dit project biedt hulp aan
statushouders en vluchtelingen.
Jongeren willen een maatje zijn voor
jongeren van andere komaf en willen

hen zo helpen hun weg te vinden in hun
nieuwe land. Chapeau. Hier kunnen heel
wat mensen in onze samenleving een
voorbeeld aan nemen. Andere onder
werpen waren een jongerenraad en
veilige fietsverbindingen in Horst aan de
Maas. In de reguliere raadsvergadering
werd op initiatief van D66 een motie
ingediend die het College oproept om
de mogelijkheid te onderzoeken een
jongerenraad op te richten. En daarbij
met de jongeren zelf in gesprek te gaan

om hun wensen te inventariseren
waaraan deze jongerenraad moet
voldoen. Het uiteindelijk doel is: de
jongeren meer te betrekken bij de
politieke besluitvorming. Want wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst. Wilt u
met ons in gesprek? Elke eerste
zaterdag van de maand zijn we voor u
in de bibliotheek van Horst van 11.00 tot
12.00 uur
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

in de jeugd die ieder weekend uit kan
gaan in onze eigen gemeente maar ik
zie ook trots in die ene persoon die op
een mooie zondagmiddag buiten in het
dorp op een bankje zit en met volle
teugen geniet van alles om zich heen.
En we mogen met recht trots zijn
op alles wat onze gemeente te bieden
heeft. Wij als PvdA Horst aan de Maas

zijn met name erg trots op het sociale
karakter dat onze gemeente kenmerkt.
Daar waar samenwerking plaatsvindt
ontstaan de mooiste initiatieven en de
beste ideeën.
Begrijp me niet verkeerd, er is altijd
ruimte voor verbetering, en juist daar
is ook een rol voor de lokale politiek
weggelegd. Maar soms is het ook goed

Trots 2.0
Trots zijn op je dorp is iets wat veel mensen kenmerkt in onze gemeente. Vroeger dacht ik vaak dat dit trotse gevoel gekoppeld was aan een
bepaalde generatie, maar ik kom er steeds vaker achter dat ook de nieuwe
generatie minstens net zo trots is op zijn of haar dorp en daarmee op onze
gemeente.
Deze trots ziet men terug in veel
verschillende dingen. Je ziet het in
de voorzitter van de plaatselijke

voetbalclub, in lokale ondernemers, in
ouders die hun kinderen zien spelen
op het schoolplein van hun eigen dorp,

om een moment stil te staan en om
te ervaren welke mooie dingen we in
onze gemeente al hebben en tot nu
toe samen hebben bereikt.
Soms is het goed om die persoon
op het bankje te zijn.
Marjolein Selen,
PvdA Horst aan de Maas

Van deze actie
krijg je slapeloze
nachten!
TERVENLO

K.COM/TREFCEN
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Uit te zoeken naar keuze bij een van
de deelnemende beddenspeciaalzaken
bij Trefcenter Venlo

Actieperiode: Maandag 31 oktober tot en met zondag 13 november 24.00 uur (week 44 en 45).
Trekking prijswinnaar: Notaris Moonen verricht de trekking van de prijswinnaar op 14 november
om 12.00 uur. * Kijk voor de voorwaarden op www.trefcenter.nl/algemene-voorwaarden.

Het meest gevarieerde
shoppingcenter
van Nederland

sogood

TM

CA. 40 VERSCHILLENDE WINKELS | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL

VOLG ONS:

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
03 november 2016
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
8 november 2016

Aan de Kloosterstraat 3 in
Horst opende
KUIF kappers &
conceptstore onlangs een nieuwe
winkel. Wethouder
Driessen wenste
de ondernemers
veel succes en
overhandigde
hen namens de
gemeente een
bloemetje.

“Behandeling Begroting 2017”, aanvang
19.00 uur. De gemeenteraad behandelt op 8
november 2016 het begrotingsvoorstel van
het college van burgemeester en wethouders in een openbare raadsvergadering.
Het betreft het vaststellen van de begroting
2017, inclusief de meerjarenraming 2018 t/m
2020 en het vaststellen van de projectenrapportage begroting 2017.
U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 19.00 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

Informatieavond
WhatsApp buurtwacht
Kom woensdag 16 november naar de informatieavond
over WhatsApp buurtpreventie.
Beheerders van bestaande WhatsApp groepen delen
ervaringen en de politie vertelt over hun rol hierin.
Tijd: 19.30 uur
Locatie: ’t Gasthoês, Horst

Kom kijken tijdens de Duurzame Huizenroute op 5 en 12 november

Bezoek een duurzaam
huis bij u in de buurt!

Commissie bezwaren en
klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 8 november 2016 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht
tegen de weigering vrijstelling voor realisatie
woning aan Mgr. Jenneskensstraat in Meerlo.
Hoorzitting om 19.00 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift tegen
een handhavingsbesluit, waarbij een last onder
dwangsom is opgelegd t.b.v. het uitvoeren van
een bodemonderzoek aan Hamweg.

De commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis
van Horst (ingang via hoofdingang) en zijn
openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders,
tel. 077 - 477 97 77.

Op zaterdag 5 en 12 november openen huiseigenaren in het hele land hun deuren tijdens de
Nationale Duurzame Huizenroute. Zij laten zien hoe zij hun eigen huis duurzamer hebben
gemaakt.
Bijvoorbeeld door isolatie, zonnepanelen of
HR++-glas. Of neem een kijkje in een energieneutrale ‘Nul-op-de-Meterwoning’. Ook
een aantal woningeigenaren in Horst aan de
Maas doet mee aan de Nationale Duurzame
Huizenroute.
Laat u inspireren en informeren
Bezoekers zijn enthousiast over deze unieke
kans om bij anderen thuis te kijken. “Heel inspirerend; ik heb nu een veel beter beeld van
wat ik zelf zou kunnen doen,” reageerde een
bezoeker vorig jaar.

Ontdek tijdens de Duurzame Huizenroute
welke voordelen duurzame maatregelen voor
ú kunnen hebben. Want wie kan u dat nu beter
vertellen dan iemand die zelf al stappen heeft
genomen?
Meld u aan voor een bezoek
Bent u benieuwd naar de ervaringen met duurzame maatregelen? Huiseigenaren vertellen er
enthousiast over. Op de website www.duurzamehuizenroute.nl vindt u deelnemers bij u in de
buurt. U kunt zich daar dan ook inschrijven voor
een bezoek.

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u op www.horstaandemaas.nl raadplegen. De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• Venrayseweg Horst
• Witveldweg Horst / Grubbenvorst
• Gedeelte Schoolstraat Horst tussen Westsingel en Almeweg

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
Zwarte Plakweg 69
Vossenheuvel tussen 5 en 9
Grubbenvorst
Sevenumseweg nabij huisnr. 11
Horst
Schoolstraat ongenummerd
Afhangweg 1
Veld Oostenrijk 2b
Tienrayseweg ongenumerd nabij huisnr. 15

Broekhuizenvorst
Broekstraat 6
Sevenum
Maasbreeseweg 76
De Krouwel, kavel 19
Horst aan de Maas
Beleidsregels Participatiewet vastgesteld

16

opinie

Wat
zeg je?
Bijna elke kern van Horst aan de Maas
kent een eigen dorpsblad. Soms worden deze
gratis verspreid onder de inwoners, andere zijn
abonnementenbladen. Iets meer dan de helft
van de inwoners geeft aan een abonnement
te hebben op het blad in zijn woonplaats.
Van de 25 procent die geen abonnement heeft
zegt 22 procent dat ze hier geen behoefte aan
heeft en 21 procent leest het nieuws ergens
anders. Anderen geven aan een abonnement
te duur te vinden of het lokale nieuws niet
interessant genoeg. Er zijn ook kernen die geen
eigen dorpsblad kennen. Iets minder dan een
kwart van de inwoners (23 procent) denk dat
als er dan een blad opgestart zou worden, zij

Inwonerspanel

1.672 leden

01

03
11

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Nieuws uit je eigen dorp’
In Horst aan de Maas worden diverse dorpsblaadjes uitgegeven met daarin het plaatselijke nieuws. Lezers zien het liefst dat het dorpsblad
waar zij een abonnement op hebben aandacht besteedt aan verenigingsnieuws, sportuitslagen en kerkberichten. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Top drie

Verenigingsnieuws
Redactioneel nieuws
Sportuitslagen

Wat lees je graag in een
dorpsblad?

Een ander vult aan: “Ik vind het vooral leuk om
wel een abonnement zouden nemen. Inwoners
vrolijk nieuws te lezen. Berichten waar je blij van
lezen het liefst het nieuws van de plaatselijke
wordt, zoals de geboorte
verenigingen in hun
‘Leuke verhalen van
van een baby.”
dorpsblaadje. Zij willen
dorpsbewoners’
graag weten hoe de
TipHorstaandeMaas
harmonie heeft gescoord
is
een
samenwerkings
‘Wat er te doen is in de
op een muziekwedstrijd
verband tussen
omgeving’
en welke activiteiten de
HALLO Horst aan de
KBO op de agenda heeft
Maas en TopOnderzoek.
‘Waar de wijkagent zich mee
staan. Ook de verslagen
Voor meer resultaten
bezighoudt’
van de sportwedstrijden
of aanmelden
worden graag gelezen, net als de kerkberichten.
voor de volgende enquête, kijk op
Daarnaast willen mensen ook graag weten wat er www.tiphorstaandemaas.nl
speelt in hun dorp. “Ik lees graag over gebeur
Reageren?
tenissen in mijn dorp”, geeft deze persoon aan.
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

winkel&bedrijf

19
02
Advertorial

Onze agro tot het bord heeft een kostprijs
Nederland zit vol met ideeën, innovaties en ontwikkelingen. Daarbij wonen er heel veel mensen per vierkante kilometer.
En Nederland zit ook vol met agrarische bedrijvigheid.

Voor-, tijdens- en net na de Tweede
Wereldoorlog kenden de meeste Nederlanders
maar ook in de vele landen om ons heen,
een vorm van voedselschaarste. De economie
was totaal vervallen, mensen moesten weer
toekomstgericht denken en er moest voldoende
brood op de plank komen. Het begin van
ons huidig Europa werd een feit. En met de
EU ook het landbouwbeleid dat zich vooral
in eerste instantie richtte op betaalbaar en
kwalitatief goed voedsel voor iedereen en goed
handelsverkeer.

Stimulering van productie was een prioriteit
begin jaren 60 door middel van diverse
stimuleringsfondsen en de ontwikkelingen van
productiemethodes. Vooral in het zuidoosten
van Nederland werden akkers vruchtbaar
dankzij het aanwenden van goede meststoffen
uit de dierhouderij. Technieken zorgden voor
gecontroleerde omgevingen waardoor we steeds
beter in staat bleken om op een efficiënte manier
om te gaan met grondstoffen en er veilig en
betaalbaar voedsel van te maken.
De economisch goede tijden vanaf eind jaren

70 tot aan begin jaren 90 zorgden voor groei. Het
was aantrekkelijk om bedrijven op te schalen, te
specialiseren en ook werden gesloten systemen
steeds meer gestimuleerd en dus ook groei van de
bedrijven om het economisch allemaal in balans
te houden.
Vanaf media jaren 90 begon onze
maatschappij zich vragen te stellen over de manier
van voedsel produceren in Nederland. Aan de
andere kant kreeg juist de primaire productie
steeds meer te maken met regels en eisen. In
Nederland kennen we een structuur van regels

op regels stapelen en dat zorgt ook voor
kostenstapeling op de bedrijven. Investeringen
die verder gaan als de basisregels zijn extra’s
voor onze maatschappelijke omgeving maar zijn
tevens ook kostprijsverhogende maatregelen
die nauwelijks terugkomen in de marktprijs.
Onze marktprijs is gebaseerd op
internationaal handelsverkeer, 70 procent
van de productie wordt geëxporteerd.
Duurzame landbouwgronden moeten wijken
voor industriële gebieden, woningbouw,
natuur en recreatie. Tegelijkertijd wenst de
maatschappelijke discussie grondgebonden
gezinsbedrijven zonder overcapaciteit, regionale
afzet en gesloten kringlopen.
We mogen wel grondstoffen over de hele
wereld aanvoeren maar omgekeerd mogen
we geen duurzame grondstoffen zoals mest
terugbrengen naar Oost-Europa.
De luxe die we hebben, vertaalt zich ook
duidelijk in de discussies. Innovatie is hét
woord dat iedereen voor in de mond heeft
maar innovatie komt niet zomaar. Daar moeten
ondernemers bij betrokken worden. Hetzelfde
geldt voor kennis, wat hebben we over 20 jaar
nog aan kennis als we alles weggeven in het
buitenland en hier niet meer de ervaringen
opdoen van de praktijk?
Laten we vooral samen in gesprek blijven,
zowel politiek als maatschappelijk. Samen
zorgen voor waardering, werkgelegenheid en
een gezond woon- en werkklimaat, eerlijke
voedselproductie en een gezond bord op de
keukentafel.
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Bespreking Poll week 42

Raadsleden dienen hun termijn uit te zitten
De huidige gemeenteraad werd in 2014 geïnstalleerd. Twee jaar later heb
ben inmiddels zeven raadsleden hun functie in de raad opgezegd. De laatste
in de rij was onlangs Essentie-raadslid Luc van den Beuken die aangaf werk en
privé niet meer te kunnen combineren met het raadswerk. Het niet kunnen
combineren van privé met het raadswerk wordt vaker door de opgestapte leden
opgevoerd als reden om te stoppen met hun werkzaamheden voor de gemeen
teraad. Je zou echter denken dat de raadsleden in spé daar over nadenken voor
dat ze zich kandidaat stellen voor een plekje in de gemeenteraad. Driekwart

van de stemmers vindt dan ook dat raadsleden hun termijn gewoon moeten
uitzitten. Raadsleden zijn door het volk gekozen. Het is niet zo netjes om dan
voortijdig afscheid te nemen, zodat je plaats wordt overgenomen door iemand
die oorspronkelijk niet door de inwoners gekozen is.
De overige 25 procent vindt dat er altijd dingen in je privéleven of zakelijk
kunnen gebeuren, waardoor het verstandiger is te stoppen. De opvolger komt
uit dezelfde partij en vertegenwoordigt dus dezelfde ideeën. Er gaat dus geen
stem verloren.

Boven 80 jaar niet meer rijden buiten bebouwde kom
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een spookrijder heeft zondag 30 oktober een dodelijk ongeval veroorzaakt
in Maasbracht. De 88-jarige man uit Roermond reed op de verkeerde weghelft,
een tegemoetkomende motorrijder kon hem niet meer ontwijken en botste
frontaal op de auto. In Brabant maakt een 70-jarige vrouw afgelopen weekend
een kilometerslange rit tegen het verkeer in. Twee jaar geleden werd de
keuringsleeftijd voor ouderen verhoogd van 70 naar 75 jaar. Automobilisten
en motorrijders moeten zich op dit moment vanaf de leeftijd van 75 jaar elke
5 jaar laten keuren als zij hun rijbewijs verlengen. Wanneer je ouder wordt,
wordt ook je reactievermogen minder snel. Ook is het voor sommige senioren

lastig de snelheid in te schatten van ander verkeer, wanneer ze een weg willen
oversteken. Is het niet veel beter om automobilisten vanaf een bepaalde leeftijd
te verbieden bijvoorbeeld buiten de bebouwde kom te rijden?
Aan de andere kant krijgen ouderen niet voor niets een keuring. Als er dan
iets mis is met hun reactievermogen, dan pikt een keuringsarts dat echt wel op.
Ook zijn het niet alleen ouderen die ongelukken op de weg veroorzaken. Het zijn
juist vaak jongeren die de maximumsnelheid overschrijden en op hun smart
phone kijken onder het rijden.
Boven 80 jaar niet meer rijden buiten bebouwde kom. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 43) > Kunstmatige intelligentie brengt onze banen in gevaar > eens 71% oneens 29%
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

Cultuurhistorische waardenkaart van landschap
Horst aan de Maas?
Met speels gemak valt er een zwartboek samen te stellen van ingrepen
in buitengebied van Horst aan de Maas die een ernstige aantasting van het
aanzien en de kwaliteit van ons cultuurhistorische landschap betekenden.

Altijd met steun of op initiatief
van het CDA, dat de ontwikkeling
van het buitengebied nu eenmaal als
zijn politieke eigendom beschouwt
en daarom als vanzelfsprekend

bepaalt wat daar gebeurt: optimale
economische ontwikkeling is het
credo. De heren Weijs en Vostermans
van het CDA suggereren in de laatste
gemeenteraadsvergadering dat er bij

hen een gedegen afweging plaats
heeft gevonden of een Sevenums
varkensbedrijf wel of niet uit kan
breiden. Maar hoe serieus kunnen
we dat nemen als de uitkomst
van tevoren vaststaat? Als het CDA
helemaal niet beschikt over een
innoverende visie aangaande het
behoud en herstel van het historische
cultuurlandschap? Waarom komt er

geen cultuurhistorische waardenkaart
van ons landschap? Omdat men de
handen vrij wil houden? Waarom
nooit een reactie van het CDA op de
terechte kritische noten die op de
weblog Horst Sweet Horst worden
gekraakt over de verloedering van
ons landschap? Ik noem het de
arrogantie van de macht.
Jan Duijf, Kloosterstraat Horst

Wij zijn op zoek naar HORECATOPPERS
voor in de bediening en keuken!
Equestrian Centre de Peelbergen is op zoek naar enthousiaste:
Horecamedewerkers
Als horecamedewerker ben je het visitekaartje
naar onze gast, betrokken, flexibel, energiek en gastvrij.
Keukenhulp / Kok
Ben jij flexibel, collegiaal, creatief en heb je al ervaring in de horeca?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Interesse?
Werk jij graag in een jong, dynamisch bedrijf,
waar geen 9 tot 5 mentaliteit heerst?
Reageer met een motivatie en CV naar
info@peelbergen.eu of bel naar 06 23 07 11 55

rolluik reparatie

Travers 5 | 5976 PL | Kronenberg | www.peelbergen.eu

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

No comment
Vorige week hakten we een
knoop door over onze website:
we sloten de reactiesectie. Op
de website is het niet meer
mogelijk om je reactie te
geven op een artikel. Geen
gemakkelijke beslissing, want
interactie met lezers vinden
wij juist heel belangrijk.
Als je kijkt naar andere
nieuwssites, dan zie je dat bijna
op geen enkele grote nieuwssite
het nog mogelijk is om te
reageren. Ook nu.nl ging dit jaar
overstag. Sociale media zijn een
betere plek voor interactie met
lezers dan een website, vond het
nieuwsmedium. Daar zijn lezers
gewend om te reageren en interacteren met elkaar en dit
platform is er beter voor
ingericht.
Doorslaggevend voor ons
was ook een artikel van mediaanalist Thomas Baekdal, dat een
collega ons tipte. Baekdal
betoogt hierin dat comments op
websites eigenlijk bijna altijd
problematisch zijn. Wat het
onderwerp van een artikel ook
is, reacties zorgen er vaak voor
dat discussies heel erg zwart-wit
blijven.
Dat merkten we ook op onze
eigen site. De nuance waar we
eigenlijk naar op zoek waren,
bleef vaak uit. Hoewel we
natuurlijk veel leuke reacties
kregen op artikelen en er zo nu
en dan ook een goede, inhoudelijke discussie ontstond, was de
laatste tijd een groot deel van de
reacties negatief, kwetsend of
irrelevant en niet zelden
allemaal tegelijk. Op de website
is dat nu verleden tijd.
Kan er dan helemaal niet
meer gereageerd worden op
artikelen van HALLO? Natuurlijk
wel. Op Facebook zijn al onze
belangrijkste artikelen te vinden,
mét de mogelijkheid om te
reageren. Onder je eigen naam,
dat wel. Dat schept een hoop
duidelijkheid. En geen fan van
sociale media? Dan kun je altijd
nog een mailtje sturen of
misschien wel een ingezonden
brief. Mogelijkheden genoeg,
dus reageren maar!
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Natuurwerkdag
De landelijke Natuurwerkdag is op zaterdag 5 november. In Horst aan de
Maas wordt in samenwerking met Staatsbosbeheer, de Peelrunners en de
IVN de Maasdorpen gewerkt op de locatie Meteriksebaan in America.

Opschoondag Mussenbuurt
In de Mussenbuurt in Horst werd op zaterdag 29 oktober zwerfvuil opgeruimd. “Het was stralend
oktoberweer en met twintig enthousiaste Mussenbuurtbewoners hebben we in een uur tijd weer voor
een schone buurt gezorgd, samen met een Halloweenspook”, aldus de werkgroep Mussenbuurt.
Deze activiteit wil de buurt iedere twee maanden herhalen. “Zwerfvuil ruimen en daarna heerlijk
samen eten, drinken en verhalen vertellen”, aldus de werkgroep.

In de Schadijkse Bossen in de
buurt van het dorp America ligt een
klein heideveld. De struikheide op
dit heideveldje komt langzaam in de
verdrukking door opslag van grove
dennen, berken en Amerikaanse
vogelkersen. De werkzaamheden
zijn de heide vrij maken van opslag
van grove den, berk en Amerikaanse
vogelkers met handzaag, takkenschaar

of hak. Takken en stammen van de
grove dennen, berken en Americaanse
vogelkersen uit de heide slepen en
stapelen op aangegeven plaatsen in de
bosrand. De Natuurwerkdag duurt van
09.30 tot 13.00 uur.
Aanmelden kan bij Andy
Liebrand van Staatsbosbeheer via
06 55 85 87 71 of Ton Wismans van
IVN De Maasdorpen via 06 28 66 80 32.

Weijs

Herstraat 58
Horst

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

T 077-3981463

www.slijterijweijs.nl

Kennis en kwaliteit onder één kurk!

14,99

12,99

70 cl

16,99

100 cl

ABSOLUT

100 cl

SCHIPPERBITTER

Vodka

Kruidenlikeur

11,99

LABEL 5

Blended Scotch
Whisky

15,99

100 cl

HOPPE

BOKMA
De Vijf
Jaren

70 cl

HAVANA
CLUB

100 cl

LICOR 43
Spaanse
Likeur

Olifant

Jonge Pure
Graanjenever

DAMRAK

10,99

70 cl

21,99

Original Gin

Añejo 3 Años

18,99

100 cl

21,99

70 cl

Jonge Jenever
of Vieux

20,49

11.99
100 cl

70 cl

NIEUW
JOSEPH GUY
VS Cognac

DROPSHOT DOUBLE
BLACK
Droplikeur

Parthenium

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Terre Siciliane IGP, Pellegrino
Nero d’Avola-Shiraz
Grillo-Pinot Grigio
75 cl. Per fles 6,99

[= 2e fles voor 3,50]

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
www.uwtopslijter.nl
wk 44-45
Aanbiedingen geldig van 31-10-2016 t/m 13-11-2016
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Bekendmaking
Wijziging geluidproductieplafonds A73/A67 te Venlo
De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend
dat zij voornemens is, met toepassing van artikel 11.28,
eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van
Rijkswaterstaat toe te wijzen om de geluidproductie
plafonds te wijzigen op de referentiepunten, gelegen
langs de A73 bij Venlo, ter hoogte van km 45,4 tot
km 49,8 en de A67 ter hoogte van km 67,7 tot km 69,9.
Bij brief van 28 oktober 2016, kenmerk IenM/BSK2016/
236047, heeft zij het ontwerpbesluit kenbaar gemaakt
aan Rijkswaterstaat.
Aanleiding
De aanleiding van deze wijziging is gelegen in drie
bevindingen van Rijkswaterstaat:
1. In het nalevingsverslag over het jaar 2013 is geconsta
teerd dat de geluidproductieplafonds langs de A73
tussen kilometer 45,4 en 46,3 worden overschreden.
2. Bij de controle van het geluidregister ten behoeve van
deze nalevingsberekeningen is geconstateerd dat de
aansluiting Greenportlane, die is opengesteld in 2011,
niet in het geluidregister is opgenomen.
3. De oude aansluiting ‘Grubbenvorst’ is niet uit het
geluidregister verwijderd.
Deze bevindingen zijn de aanleiding geweest voor
Rijkswaterstaat om voor het traject tussen kilometer 45,4
en 49,5 een akoestisch onderzoek uit te voeren. Uit dit
akoestisch onderzoek volgt dat voor 111 referentiepunten
de geluidproductieplafonds dienen te worden gewijzigd.
Bovendien is gebleken dat het niet doelmatig is om
maatregelen te treffen die de gevolgen van de aan
gevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds
voor de geluidbelastingen op woningen beperken.
Als gevolg van de wijziging van de geluidproductie
plafonds zullen de geluidbelastingen op 14 woningen
bij volledig benut geluidproductieplafond toenemen.
Terinzagelegging
Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken
vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant

zes weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeers
lawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende
werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze
mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf
telefonisch contact op te nemen met het Bureau
Sanering Verkeerslawaai: 0348  48 74 50.
Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst met de betrokken
referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.
Het voornemen, inclusief bijlage, aanvraag en akoestisch
onderzoek, wordt tevens volledig gepubliceerd op
de website van het Bureau Sanering Verkeerslawaai:
www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastruc
tuur/bekendmakingen.
Zienswijze
Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieu
beheer kan eenieder, gedurende de periode dat de
stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling
een zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren
brengen:
 een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan
de minister van Infrastructuur en Milieu, p/a Bureau
Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden;
 voor het indienen van een mondelinge zienswijze
dient u ook contact op te nemen met het Bureau
Sanering Verkeerslawaai, telefoon 0348  48 74 50.
Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de
ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantoor
uren wenden tot het Bureau Sanering Verkeerslawaai,
telefonisch bereikbaar onder de hierboven vermelde
nummers of via www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/
rijksinfrastructuur.
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductie
plafonds is te vinden op www.rws.nl/geotool/geluids_
register.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Jorijn van Enckevort
America
16 jaar
Dendron College

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je deze
gebruiken?
Ik zou graag de gedachtes van mensen
willen kunnen lezen, omdat ik dan
meer weet over deze mensen , beter
met ze om kan gaan en sneller weet of
ik bevriend met hen wil zijn.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies was het advies van
mijn oom. Hij zei ooit een keer tegen
mij: Blijf jezelf en het is erger als
iemand zonder verstand je kwetst dan
als iemand met verstand dit doet. Want
als de persoon zelf al niks waard is
weet je dat de kritiek of mening van

diegene ook niet veel waard is.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou nog graag willen leren hoe de
wereld in elkaar zit. Hoe bijvoorbeeld
andere culturen in elkaar zitten en hoe
mensen leven. Dit gaat ook zeker goed
komen, want ik wil later veel gaan
reizen dus dan kan ik dit leren.
Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordje is dadelijk. Ik gebruik
dit vooral als ik dingen moet doen.
Dan gaat het altijd zo dat mijn moeder
zegt: ”Jorijn ruim je jas op.”’ En dan zeg
ik: ”Dadelijk mam.”
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
’s Morgens ben ik altijd te laat, want
eigenlijk heb ik best wel veel tijd nodig
om wakker te worden, maar toch sta
ik maar 20 minuten van te voren op.
Dit zorgt er ook voor dat de mensen
waarmee ik fiets op me moeten

aan
Jorijn van Enckevort

wachten. Over het algemeen ben ik
op andere momenten van de dag wel
gewoon op tijd.
Wie is je favoriete leraar?
Die heb ik eigenlijk niet op het
moment. Met de meeste leraren kan ik
het wel goed vinden, maar een favoriet
heb ik niet. Ik ben wel heel blij met
mijn mentor en zij is ook een van de
leraren waar ik het heel goed mee kan
vinden.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Vertrouwen vind ik het belangrijkste in
een vriendschap. Als er geen vertrou
wen is in een vriendschap wordt het
heel lastig om deze vriendschap te
behouden, denk ik.
Wat is je droombaan?
Een echte droombaan heb ik nog niet.
Wel lijkt het me leuk om iets met
fotografie te doen, maar ik denk dat ik
meer in me heb dan alleen fotograaf

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

is op zoek naar een

worden, niet dat hier iets mis mee is,
maar graag zou ik fotografie als hobby
hebben en niet als baan.
Hond of kat?
Kat, want voor een kat hoef je niet
altijd thuis te zijn voor bijvoorbeeld
uitlaten, wat bij een hond wel moet.
Verder heb ik mijn hele leven al katten
gehad dus ben ik ook deze dieren
gewend.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Ik denk dat ik een vlinder zou zijn.
Vlinders vind ik echt hele mooie
dieren en vlinders kunnen altijd vrij
rond vliegen en de hele wereld zien
als ze willen. Hier ben ik stiekem best
jaloers op.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Iemand op een herdenkingsdienst had
een nummer geschreven voor degene
waar de dienst voor was. Dit nummer
werd ook door de schrijver zelf
gezongen. Dit bezorgde me toen echt
kippenvel en dat doet het nog steeds
als ik er aan terug denk
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Het advies dat ik iets meer mijn best
had moeten doen 2 jaar geleden. Als ik
dit meteen had gedaan kon ik toen al
de havo gaan doen. Nu moet ik dus
nog een jaar extra op het Dendron
zitten omdat ik na het behalen van
mijn vmbo-t diploma toch nog de havo
ga doen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Ik werk graag bij mijn bijbaantje bij
de bakker. Vooral op zomeravonden
werk ik daar heel graag, want dan mag
ik vlaaien maken en dat vind ik heel
erg leuk om te doen. Als ik niet aan
het werk ben ga ik graag uit met mijn
vriendinnen.
Optimist, pessimist of realist?
Dan ben ik toch wel een realist, denk
ik, want mensen piekeren vaak over
dingen terwijl ik dan al snel de situatie
accepteer en gewoon verder ga.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Er is niet echt iets wat ik nooit meer
over zou doen, omdat ik zoveel
mogelijk probeer te doen in mijn
leven en ik heb nergens echt spijt van.
Dit komt doordat ik altijd goed over
dingen en keuzes nadenk in mijn leven.
Echte fouten maak ik dus niet snel.

C2C
chauffeur

m/v

• in het bezit van een groot rijbewijs.
• het salaris is volgens CAO beroepsgoederenvervoer.
• wij vragen een gemotiveerde en flexibele inzet.
Heb je interesse of wil je nog meer informatie?
Mail dan naar karin@sikes.nl
Gesitrans C2C BV
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH Ysselsteyn
0478 - 54 16 20 of 06 - 29 50 19 29

Kleed
kamer
praatjes
Als je het over een idioot
hebt in de politiek denken de
meeste mensen al snel aan
Donald Trump. Ik geef ze groot
gelijk.
Met veel belangstelling volg
ik de Amerikaanse verkiezingen.
Zoveel drama en spanning zal er
namelijk nooit zijn bij de
Nederlandse verkiezingen.
Het ene schandaal na het
andere. Meestal kijk ik snel over
deze ‘schandalen’ heen, maar
toen Donald Trump laatst in
opspraak kwam vond ik dat te
groot en erg om te laten gaan.
Natuurlijk heb ik het dan over
het ‘grab them by the pussy’schandaal. Voor degene die het
niet weten: er is dus een
geluidsfragment opgedoken
waarin Trump het volgende
vertelt: ”Weet je, ik voel me
automatisch aangetrokken tot
mooie... ik begin ze te zoenen.
Het is als een magneet. Ik zoen.
Ik wacht niet eens. Als je een
ster bent, dan laten ze het toe.
Je kunt alles doen. Grijp ze in
hun poesje. Je kunt alles doen.”
Dit is gewoon aanranding,
walgelijk vind ik het. Natuurlijk
praten andere mensen ook zo
over vrouwen (niet dat dit goed
is), maar die zijn geen presidentskandidaat en hebben geen
voorbeeldfunctie. Hij noemde
deze uitspraak zelf ‘kleedkamer’-praat, maar dat maakt de
hele situatie niet beter. Het feit
dat hij geen sorry heeft gezegd
voor zijn uitspraak maakt dat
jongens dan het idee krijgen dat
zij dat ook zomaar bij een vrouw
kunnen doen.
Laten we eerlijk zijn: door
deze uitspraak is de race
eigenlijk al gewonnen door
Hillary Clinton. De vrouwen die
überhaupt nog op Trump wilden
stemmen zijn inmiddels wel
afgehaakt lijkt me, en maar
goed ook.
Ik heb nog een advies voor
Hillary: Grab him by the balls.
Liefs,
Puck
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Van Blitterswijckstraat 36 Horst
Ruime, luxueuze twee-onder-één-kapwoning
Kavel 307m²; woonoppervlak 183m². gebouwd 1995; Zeer ruime aanbouw;
zonnecollectoren, rolluiken, vloerverwarming, grote tuin, rustige buurt.

TE KOOP

€ 295.000,- k.k.
06-2143 9258 brochure: peter.billekens@planet.nl

Nieuwe sponsors Sparta
Het derde team van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum heeft een nieuwe shirtsponsor. Dit is
Keurslager Ferry Janssen, geen onbekende voor de voetbalclub. Zo is hij altijd bereid een handje te
helpen met wedstrijden fluiten. Het Gijs en Ward Appeldoorn van het onlangs geopende café Breurs zijn
bereid gevonden om reclamebordsponsor bij Sparta 18 te worden.

MULDERS BV
aannemingsbedrijf wellerlooi

Voor al uw
bouwwerkzaamheden!
T (0478) 5 018 97
info@mulderswellerlooi.com

www.mulderswellerlooi.nl

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

OPEN DAG
CITAVERDE
COLLEGE
locatie Horst: Spoorweg 8

VMBO

ZATERDAG
12 NOV 2016
10:00 - 13:00 UUR

MBO

NATUUR / AGRO / DIER
DESIGN / FOOD / RETAIL

ZONDAG
13 NOV 2016
10:00 - 13:00 UUR

Er zijn ook open dagen op onze locaties in
Roermond, Nederweert, Heerlen en Maastricht.
Kijk op de site voor data en tijden.

W W W .C I T AV E R D E . N L

Wout Poels wint awards
op teamavond
Wielrenner Wout Poels uit Meerlo heeft bij de jaarlijkse teamavond van zijn ploeg Team Sky twee awards
gewonnen. Hij won de award voor Overwinning van het jaar en de Team Sky Fan Award.
Poels won begin dit jaar de klassie
ker Luik-Bastenaken-Luik en volgens de
directie van Sky staat die overwinning
hoger aangeschreven dan de eindover

winning van teamgenoot Chris Froome
in de Tour de France. De Team Sky Fan
Award is een prijs die wordt gegeven
door de supporters van Team Sky.

Zij konden via Twitter laten wie hun
favoriete renner was gedurende het
afgelopen jaar. Poels reageerde zeer
verrast op de winst van deze awards.

Clubkampioenschappen
Paradijsracers
Autocrossclub De Paradijsracers houdt haar jaarlijkse clubkampioenschap op zondag 6 november aan het
Peeldijkje in Horst. Het kampioenschap begint om 11.00 uur.
De cross is verdeeld in 24 manches,
in licentierijders en balkenklasse rijders.
De licentierijders rijden in drie manches
om het clubkampioenschap. De jeugdlicentierijders strijden in een aparte
klasse om het clubkampioenschap en
dit jaar voor het eerst om de ACC De

Paradijsracers jeugdcup. Ook is er weer
een damesklasse.
In de H&H Marktkramen klasse,
de Lumar klasse en de Tunneke klasse
strijden de coureurs in een startopstel
ling van een winnaarsrace. Ook komt
de Melderse balkenklasse aan de start.

Hier mogen alleen maar inwoners uit
Melderslo aan meedoen. Ze hebben het
afgelopen jaar al zes manches gereden.
Zij komen met dertien coureurs aan de
start in drie manches om de uiteinde
lijke winnaar van de Rinus Henraath
wisseltrofee.

Ruime zege voor Meterik
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van voetbalvereniging RKSV Meterik uit Meterik speelde op zondag 30 oktober in Bergen tegen
Montagnards. Meterik speelde een goede wedstrijd en liet zich niet intimideren door een fysiek sterkere tegenstander en een verbaal te duidelijk aanwezige trainer John Klaassen. Meterik was, gedurende het grootste gedeelte van
de wedstrijd, heer en meester tegen het onderaan staande Montagnards en behaalde een dik verdiende 3-0
overwinning.
In de eerste helft kon Montagnards
nog redelijk tegenstand bieden, maar
Meterik was gevaarlijker. De voortref
felijke keeper van Bergen, pareerde na
een kwartier een inzet van de
doorgebroken Koen Jakobs. Na een half
uur had hij het geluk dat Dirk van
Rengs zijn schoen een maatje te klein
was en deze daardoor een voorzet van
Dré Peeters miste. Meterik gaf
verdedigend niets weg en bleef zelf
gevaarlijk. Koen Jakobs gaf een diepe
bal op Dirk van Rengs, deze liet de
keeper kansloos maar zijn inzet
belande op de paal. Teun Jakobs

reageerde alert en tikte de 0-1 binnen.
Het slotakkoord in de eerste helft was
ook voor Meterik. Tom Verbong stuurde
Gijs van Rengs in de diepte en deze gaf
een voorzet op broer Dirk maar zijn
inzet werd door de keeper in een reflex
tot corner getikt.
Meterik bleef na de thee druk
zetten en na een tweetal reddingen
van de keeper schoot uiteindelijk
Tom Verbong voorlangs het doel.
Dré Peeters kwam vervolgens vrij voor
de keeper, maar weer bracht deze
redding. Piet Steeghs, ingevallen voor
de zeer actieve Gijs van Rengs, gaf

een strakke voorzet en Koen Jakobs
schoot de 0-2 snoeihard binnen. Na
een prima combinatie tussen Tom
Verbong, Piet Steeghs en Koen Jakobs
kopte Dirk van Rengs heel gemakkelijk,
uit een getimede voorzet van Koen,
bij de tweede paal de 0-3 binnen.
Montagnards kreeg pas na 75 minuten
de eerste kans, maar een hoge voorzet
werd naast gekopt. Huub Kleuskens
zorgde in de slotfase nog voor
gerechtigheid door een wel heel
gemakkelijk toegekende penalty voor
Meterik, zwak in te schieten waardoor
de keeper redding kon brengen.
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Thuiswedstrijd

Horst komt
net tekort voor
gelijkspel
Door: Hockeyclub Horst
Voor de hockeymannen van Horst stond zondag 30 oktober een thuiswedstrijd op het programma. Om 14.30 uur werd afgeslagen tegen de
studenten uit Nijmegen: Apeliotes Heren 1.
Ondanks het feit dat Horst al vijf
wedstrijden geen overwinning meer
had behaald in de competitie, begon
het team vol zelfvertrouwen aan het
duel. De eerste minuten waren dan
ook voor Horst. Dit resulteerde in een
vroege 1-0 voorsprong.

Nijmegen werd
steeds dreigender
Horst ging door en kreeg wat
mogelijkheden op 2-0, echter mocht
het net niet zo zijn. Na tien minuten
kreeg Apeliotes de wedstrijd in handen
en de Nijmegenaren werden steeds
dreigender. De 1-1 kon niet uitblijven
en viel uiteindelijk na een regen van
schoten op het Horster doel. De fase
daarna bleef Apeliotes het balbezit
hebben, maar waren er kansen over
en weer. De doelpunten bleven echter
uit, omdat alle kansen vakkundig om
zeep werden geholpen of doordat de
eindpass al strandde in schoonheid.
Toch wist Apeliotes de ruststand
nog te veranderen door een rake
strafcorner: 1-2.

Na de rust kwam Horst het sterkst
uit de startblokken, maar de heren
kwamen niet verder dan een paar
speldenprikjes richting het doel van
Apeliotes. Daarna kwamen weer de
studenten in hun ritme. Horst leek
op dat moment al met het hoofd bij
het Oktoberfest, dat die middag zou
plaatsvinden op de club, want Apeliotes
deed in tien minuten goede zaken door
snel drie doelpunten te maken: 1-5.
Met nog een kwartier op de klok werd
het voor Horst alles of niets. En waar
eerder Apeliotes makkelijk wist te
scoren, wist nu Horst snel achter elkaar
het net te vinden. De 2-5 en 3-5 gaven
de hockeyheren weer hoop. Het werd
helemaal weer spannend toen vier
minuten voor het einde Horst ook nog
voor de 4-5 zorgde. In de slotminuten
liet Apeliotes uit de counter nog enkele
grote kansen liggen om de wedstrijd
in het slot te gooien en kwam Horst
niet meer verder dan een paar kleine
mogelijkheden. Na een sportieve
spannende pot waarin het doel negen
keer werd gevonden, namen de stu
denten de punten mee naar Nijmegen.

AVV America periodekampioen
Door: voetbalvereniging AVV America
Door de nipte 2-3 overwinning zondag 30 oktober van het eerste team van AVV America in Kessel
pakte America de eerste periodetitel in de 5e klasse E. In de eerste helft nam America al gauw genoeg
het initiatief en kwam met twee snelle aanvallen op een 2-0 voorsprong. Een zuiver doelpunt werd
afgekeurd. Na de rust kwam Kessel sterker terug en scoorde via een penalty en een goede aanval
eveneens twee keer: 2-2. In een spannende slotfase behaalde America alsnog de verdiende overwinning. Hiermee bleef America de achtervolgers Reuver en Grashoek net voor in de periodestand.

Sint Anthonis

DSV te sterk
voor SVEB
Door: voetbalvereniging SVEB
Het eerste team van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst speelde op zondag 30 oktober tegen DSV uit Sint Anthonis.
Scheidsrechter Diebels floot
k lokslag 14.30 uur voor het begin van
de wedstrijd en nog geen vijf minuten
later had Maik Vermazeren van SVEB de
bal achter keeper Bono Barten van DSV
uit Sint Anthonis liggen. Giel Seuren
soleerde met een snelle doorbraak
langs een aantal DSV verdedigers en
zette Maik Vermazeren vrij voor de kee
per. Een hoopvol begin voor SVEB: 1-0.

Agressief begin
van tegenstander
Deze vroege goal was echter
tegen de verhouding in want vanaf
minuut 1 domineerde DSV met fel spel
de wedstrijd en had de verdediging
van SVEB de grootste moeite om
het tempo en de felheid van de
tegenstander het hoofd te bieden. Dit
agressieve begin resulteerde dan ook
nog geen twee minuten later in de
gelijkmaker. DSV-speler Jesper Brans
liep gemakkelijk weg bij de SVEBverdediging en scoorde in de zesde
minuut in de linker benedenhoek: 1-1.
De wedstrijd naderde zo zonder veel
spektakel het half uur toen DSV-speler
Jarvi Janssen ongelukkig botste met Tim

Brouwers van SVEB en hierbij dusdanig
geblesseerd raakte dat de wedstrijd stil
werd gelegd.
DSV voerde in de beginfase van de
tweede helft wederom de boventoon
en was hierbij succesvoller dan in de
eerste helft. In de 55e minuut scoorde
Stijn van den Broek de 1-2 en nog geen
5 minuten later was het wederom
raak voor DSV: 1-3. Hiermee was het
verzet van SVEB grotendeels gebroken,
al leidden een aantal individuele
acties toch nog tot wat kansen. In de
zeventigste minuut soleerde wederom
Giel Seuren tot de rand van het
strafschopgebied en werd hier met
een overtreding gestopt. De hier op
volgende vrije trap werd door Sjors
Schatorjé genomen en met een uiterste
krachtinspanning door de keeper
van DSV gestopt. Ondanks het met
veel passie aandringen van de SVEB
aanvallers kwam het niet een keer
tot scoren, de DSV goalie stond steeds
goed en was dan ook onverslaanbaar.
In de tweeëntachtigste minuut besliste
DSV de wedstrijd definitief door de
1-4 te scoren en toen dan vijf minuten
later ook nog de 1-5 op het scorebord
verscheen, was de wedstrijd gelopen.
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Sparta’18 laat dure
punten liggen
Door: voetbalvereniging Sparta’18
In de thuiswedstrijd tegen Merefeldia uit Nederweert op zondag
30 oktober heeft voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum wederom
punten laten liggen.
Net als in de wedstrijd
tegen GFC’33 was Sparta’18
de bovenliggende ploeg, toch
verzuimde de Sevenummers weer
om te scoren. Met name in de eerste
helft kreeg Sparta’18 voldoende
kansen om te scoren en zo op
voorsprong te komen. In de tweede
helft had Sparta’18 net zoals in de
eerste helft het meeste balbezit,
bijna alle aanvallen strandden echter

op zo’n 20 meter van het doel.
Waar Sparta’18 maar niet tot scoren
kwam, lukte dit Merefeldia wel.
In de 60e minuut maakte de ploeg
uit Nederweert de enige treffer van
de wedstrijd: 0-1. Hiermee is de
tweede nederlaag voor de Spartanen
een feit en moet er de komende
wedstrijden echt gescoord gaan
worden om de aansluiting met de
top te behouden.

Verlies voor
SV Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van SV Melderslo speelde op zondag 30 oktober
tegen RKOSV Achates uit Ottersum.
De gasten uit Ottersum lieten
gelijk zien waarvoor ze naar Melderslo
waren gekomen. De gasten zetten
vanaf de eerste minuut SV Melderslo
onder druk. Melderslo had moeite om
in het spel te komen. Toch kwam er
in de 12e minuut een kans vanuit een
spelhervatting. De Corner op rechts
werd mooi genomen, Casper de Swart
kon vrij inkoppen maar miste doel.
De egenaanval van Achates was een
mooie voorzet vanaf rechts, maar ook
hier werd het doel gemist. In de 14e
minuut was er een geweldige kans
voor Peter Spreeuwenberg op rechts.
Helaas werd de bal links naast het
doel geschoven. Gelijk hierop volgend
was de aanval van Achates: een
mooie voorzet over de verdedigers
van Melderslo heen het zestienmeter
gebied in, vrij voor in te koppen voor
een speler van Achates. De bal was
onhoudbaar voor keeper Bas van
westerveld: 0-1.
Na rust begon de wedstrijd met
hetzelfde spelbeeld als de eerste
helft. Achates liet het beter spel zien

en Melderslo was het meest verdedi
gend. In de 49e werd een bal onge
lukkig gekopt door Casper de Swart
richting doel van Melderslo. Bas van
Westerveld twijfelde: uitkomen of
blijven staan? Een speler van Achates
bedacht zich geen moment en kopt
de bal net over de uitkomende kee
per heen: 2-0. In de 76e minuut trok
de scheidsrechter voor de eerste keer
geel voor Siem Loefen van Achates,
nadat deze Stan van de Pas gevloerd
had. In de 88e minuut is het dezelfde
speler van Achates die behendig
de verdediging van Melderslo het
nakijken gaf en mooi in schoot in de
rechterbovenhoek: 0-3. Melderslo
probeerde met hard werken nog iets
voor elkaar te krijgen, want voetbal
lend schoten ze tekort deze zondag.
Dit had in de 90e minuut nog succes.
Stein Vullings gaf vanaf rechts een
perfecte voorzet op Paul Vullings die
op zijn beurt weer onhoudbaar voor
de keeper de bal in de linkerboven
hoek schopt: 1-3. Dit was ook tevens
de eindstand.
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Neerkandia

Lastige wedstrijd
Sporting ST
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Voor het eerste team van voetbalvereniging Sporting ST stond zondag 30 oktober een lastige uitwedstrijd op
het programma tegen het hogergeplaatste Neerkandia uit Neerkant.
Beide ploegen waren zoekend in
de beginfase van de wedstrijd, maar
het was vooral Neerkandia dat druk
zette op de achterhoede van Sporting
waardoor er vaak onrustig werd uitver
dedigd. Dit leverde in de 21e minuut
dan ook succes op voor de ploeg uit
Neerkant. Tim Dings kreeg de bal maar
niet weg uit de defensie van Sporting
waarna Neerkandia hier handig gebruik
van maakte. Joep Lemmen ontnam
Sporting de bal, soleerde langs enkele
verdedigers en haalde vervolgens
verwoestend uit, Het vervolg van de
wedstrijd werd wat grimmiger wat
resulteerde in bikkelharde tackles.
Leidsman Tielens had er zijn handen
vol aan, en leek soms het overzicht wat
kwijt. Het spel in de eerste helft was

verder niet sprankelend en resulteerde
ook niet meer in kansen voor zowel de
thuis als uitploeg.

De 1-1
hing in de lucht
Sporting kwam in de tweede helft
meteen gretig uit de kleedkamer.
Er werd druk gezet op de achterste
linie van Neerkandia die hier niet
direct een antwoord op had. Hoewel
de equipe van Piet Hoebergen niet
verder kwam dan enkele vrije trappen
en hoekschoppen leek de 1-1 in de
lucht te hangen. Echter bij de eerste
beste uitbraak van Neerkandia
leek het doek te vallen. Maar door
slordig uitspelen van de voorhoede

van Neerkant werd de 2-0 terecht
afgekeurd wegens buitenspel. In de
72e minuut was het dan toch raak
voor de thuisploeg. Een overtreding op
Kevin Goldschmidt werd over het hoofd
gezien door de scheidsrechter, een vrije
doortocht volgde. Ditmaal speelde de
thuisploeg het goed uit en was het
Gert Swinkels die kon aantekenen voor
de 2-0. Het verzet was gebroken bij
de zwarthemden en in de 75e minuut
was het wederom Joep Lemmen die
de verdediging van Sporting ST het
zwijgen oplegde en de 3-0 binnen kon
schuiven. In het laatste kwartier kwam
Marco Penning van Sporting nog een
keer vrij voor de keeper maar kreeg de
bal niet goed onder controle om het
netje te laten bollen.

Moeilijke taak

Wittenhorst fleurt op
in Heerlen door zege
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van RKsv Wittenhorst stond zondag 30 oktober voor de moeilijke taak om weer eens een zege
te behalen. Het moest dan wel gebeuren tegen het Heerlense Bekkerveld. Nog nooit kon hier winst behaald
worden. Dus eens zal het moeten gebeuren.
Na het eerste fluitsignaal nam de
thuisclub het heft in handen.
Binnen enkele minuten moest
Wittenhorst tot twee keer toe vrezen
voor een achterstand. Thommie
Vluggen kopte van dichtbij net over en
Will Spreeuwenberg stond paraat om
de bal uit de doelmond te werken.

Plaagstootjes
De oranjemannen konden hier
slechts enkele plaagstootjes tegenover
stellen. In de 35e minuut was
Bekkerveld weer gevaarlijk. Ruben

Henssen kon van dichtbij doelman
Sjors Witt op de proef stellen en hierbij
bleef het.

Aan de leiding
Na de pauze een veel gretiger
Wittenhorst dat direct meer druk zette.
Een schot tegen de linkeronderkant
van de paal was een voorbode van
de dadendrang. Direct hierna kwam
Wittenhorst aan de leiding. Een hoge
bal werd door Joost van Rensch op
waarde geschat en kon behendig
richting doel oprukken. Doelman

Tim Dierx kon niks anders dan de
aanvaller neerleggen. Aanvoerder Will
Spreeuwenberg voltrok het vonnis
en zette Wittenhorst op een keurige
1-0 voorsprong.
Met dit gegeven wist Bekkerveld
geen raad. Het voetbalde meer tegen
zichzelf en daardoor kon Wittenhorst
met veel inzet en goed voetbal
Bekkerveld van score afhouden.
Het laatste fluitsignaal betekende een
schitterende zege behaald door een
collectief goed spelend Wittenhorst dat
na de pauze dit succes bekroonde.
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Concert blazersensemble TIEN
Het blazersensemble TIEN geeft op zondag 13 november haar eerste concert. Dit vindt vanaf 15.00 uur plaats in
de Lambertuskerk in Horst.

WARM HET NAJAAR IN
Het ensemble is een half jaar
geleden opgericht en bestaat uit muzi
kanten uit Horst, America, Hegelsom,
Blerick en Venlo. Onder leiding van
dirigent Dominique Schreurs hebben
zij het afgelopen half jaar gerepeteerd.
Het initiatief voor de oprichting van het

blazersensemble kwam vanuit twee
muzikanten uit de Koninklijke Harmonie
van Horst, die wel eens wat anders wil
den dan musiceren in een groot orkest.
Zij deelden hun ideeën met een aantal
andere muzikanten uit omliggende
harmonieën en fanfares, en al snel was

de eerste repetitie een feit. Tijdens hun
eerste concert brengt blazersensemble
TIEN werken van onder andere Schubert,
Gounoud en De Klerk. Als speciale gast
verleent sopraan Judith Weusten haar
medewerking. Ook blokfluitensemble
Syrinx geeft acte de presence.

HET IS WEER TIJD
VOOR FLANELLEN
LAKENS EN
HOESLAKENS

Lampions maken in De Locht

ZE IN
RUIME KEU ING
D
NACHTKLE

Kinderen die naar Museum de Locht in Melderslo komen kunnen op zondagmiddag 6 november onder
begeleiding een Sint Maartenlampion maken.
Met het maken van de
Sint Maartenlampion houdt
De Locht een oude traditie in ere.
Daarnaast worden deze dag ook

oude ambachten zoals stroop maken
gedemonstreerd. Ook treden er die dag
verschillende koren op die muziek ten
gehore brengen in de kapel van het

museum. Dat gebeurt tussen 13.00 en
16.00 uur.
De demonstraties op zondag
beginnen om 11.00 uur.

Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Paardenmarkt Lottum
De Lottumse paardenmarkt vindt plaats op maandag 14 november op en rondom het marktplein in Lottum.
Stichting Paardenmarkt Lottum is jaarlijks verantwoordelijk voor de organisatie van deze eeuwenoude traditie, die
van oudsher plaatsvindt op de eerste maandag na de feestdag van Sint Martinus, 11 november.

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

r
Al mee ar
a
j
dan 22 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

De paardenmarkt in Lottum is
één van de oudste van Nederland. In
1852 kreeg het dorp de goedkeuring
om voortaan tweemaal per jaar een
markt te houden in het centrum van
Lottum. Eén van deze markten was de
zogenaamde najaarsmarkt. Van heinde

en verre, zelfs uit België en Duitsland,
kwamen paarden- en veehandelaren
naar Lottum om een centje te
verdienen. Maar ook voor de Lottumse
bevolking was het evenement van
economisch belang. Op maandag
ochtend vanaf 06.00 uur worden de

paarden en pony’s aangeboden voor de
handel. Vele buitenlandse paarden- en
ponyrassen worden er tegenwoordig
aangevoerd. Er staan verder markt
kramen met diverse spullen op de
markt zoals kleding en gereedschappen
en er is een braderie.

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945
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‘Lang Laeve
de Preens’
Onder de titel ‘Lang Laeve de Preens’ brengt toneelvereniging Tovri uit
Meterik haar jaarlijkse toneelavond. In café ’t Hukske in Meterik en café Cox
in Horst vinden de voorstellingen plaats. Van vrijdag 18 tot en met
zondag 20 november is de voorstelling in Meterik te zien en vrijdag 25 en
zondag 27 november in Horst.

Nightmare at Hegga
In Hegelsom werd op vrijdag 28 oktober voor de tweede keer de spokentocht Nightmare at Hegga
georganiseerd. Verdeeld over 23 groepen liepen meer dan 165 personen mee met de tocht.
Het onderwerp was dit jaar de verstoorde horrorbruiloft van Sjraar en Marie, die als een rode draad
door de hele tocht terug te vinden was. Het feest ging uiteindelijk verder in zaal Debije.

6 n0vember

OUDE
ROMMELMARKT VIDEOTAPES
OP DVD
HORST
Mèrthal 9.30 / 15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA.
A73 afrit 11
Deelnemen zie:

www.carbootsalehorst.nl

vraag naar de voorwaarden

€ 14,95

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

www.fotoid.nl

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’
Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder
Tel. 06 36 08 66 35
mollen.org alles over mollen
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

Het verhaal gaat over
carnavalsvereniging De
Buuzeschuuvers. Prinscarnaval
Arie overlijdt onverwachts en dan
ontstaat er een chaos. Een inspecteur,
carnavalshater in hart en nieren, moet

op onderzoek uit. In de voorstelling
komen verboden liefdes, jaloezie en
eigenbelang voor.
De voorstellingen beginnen
allemaal om 20.15 uur. Voor meer
informatie, kijk op: www.tovri.nl

Herman Koch
komt naar Horst

OPEN
DAG

Bij boekwinkel Bruna Horst vindt op zaterdag 19 november een
signeersessie plaats met schrijver Herman Koch. Hij is daar aanwezig van
11.00 tot 12.00 uur om boeken te signeren, een kort gesprek aan te gaan
of een foto te maken.

ZONDAG

13
NOV
11.00 - 16.00

UUR

26206/3

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
WWW.ROC-TERAA.NL/OPEN-DAG
 /rocteraa  /rocteraaonline  /roc-ter-aa  /rocteraa

Koch werd bekend als maker van
het satirisch televisieprogramma
Jiskefet, maar werd later wereldwijd
geroemd om zijn succesvolle roman
Het diner. Hij komt naar Horst om zijn
nieuwe boek De greppel, dat op
1 november verschijnt, te signeren.
Het boek draait om Robert Walter,

de burgemeester van Amsterdam, een
man die ogenschijnlijk stevig in zijn
schoenen staat. Hij dreigt echter
steeds verder verstrikt te raken in zijn
eigen angsten en vermoedens. Of ziet
hij de dingen voor het eerst zoals ze
echt zijn?
(Foto: Annaleen Louwes)
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Lezing over grenzen
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 9 november een
lezing over grenzen. De lezing vindt plaats vanaf 20.00 uur in De Leste
Geulde in Horst.
Inleider is Jacques van Rensch.
Deze oud-Horstenaar is sinds
2004 rijksarchivaris in Limburg.
Hij promoveerde in 2015 op een
proefschrift getiteld ‘Licht op het
zonneleen Gronsveld’. Het Franse
bestuur uit de periode 1794-1815
over het Maasgebied maakte
een einde aan de staatkundige
lappendeken die voordien bestond.
Een groot deel van het tegenwoordige
Noord- en Midden-Limburg had
vanaf de middeleeuwen behoord tot

Zangduo Confetti wint
jeugdliedjesmiddag Horst
De jeugdliedjesmiddag van CV D’n Dreumel uit Horst vond plaats op zondag 30 oktober in OJC Niks. Mirthe Cox
en Karlijn Erren wonnen de eerste plek met het nummer ‘Kleur’.

het Overkwartier van Gelre en was
sinds 1713 verdeeld in een Pruisisch,
Staats en Oostenrijks Overkwartier.
Voor een aantal gebieden gold ook
letterlijk een oriëntatie op het oosten,
op een staatkundige constructie die
bekendstaat als het Heilige Roomse
Rijk der Duitse Natie.
Aan de hand van zijn proefschrift
over de geschiedenis van het
graafschap Gronsveld, maakt de
inleider deze verbindingen met het
Rijk systematisch inzichtelijk.

Documentaire
Montfortanen
in kerk Griendtsveen
In de kerk van Griendtsveen wordt zondag 6 november de
documentaire ‘Vandaag begint de toekomst’ vertoond. Deze voorstelling
begint om 15.00 uur.
De documentaire laat het verle
den, heden en toekomst zien van de
volgelingen van Montfort.
De stichter van de congregatie
van de Montfortanen, de Franse
priester Louis-Marie Grignion
de Montfort, sterft op 28 april
1716 op 43-jarige leeftijd. Dat is
300 jaar geleden. Dit feit is door
de Montfortanen in Nederland dit
jaar herdacht. Het was voor hen de
aanleiding tot het maken van deze

documentaire. In de documentaire
wordt ingegaan op wat Montfort
voor ogen stond, wanneer en hoe
de volgelingen van Montfort in
Nederland zijn gekomen en welke
activiteiten wereldwijd werden en
worden verricht. Pastor Ben Faas van
de Barbaraparochie in Griendtsveen is
lid van de orde van de Montfortanen.
Hij heeft als missionaris jarenlang
gewerkt in de Afrikaanse landen
Malawi en Oeganda.

Expositie schilderijen
Nicole Geertjens
Nicole Geertjens exposeert van 28 oktober tot en met 29 november
haar werk in de bibliotheek in Horst. Sommigen kennen Nicole wellicht
van haar praktijk De Ontluikende Bloem: een praktijk voor healing,
reading en ondersteuning/coaching.
“Laat je fantasie los, laat je hart
spreken en laat je verrassen door wat
je ziet. Juist deze combinatie spreekt
mij heel erg aan”, aldus Nicole.
Op deze manier heeft ze dan ook
een schilderij gemaakt dat symbool
staat voor haar praktijk. Als Nicole
aan het schilderen is, staan plezier,
speelsheid en ontspannen bezig

zijn voorop. Hierdoor ontstaan
creaties recht uit het gevoel.
Nicole: “De schilderijen zijn intuïtief
gemaakt, dus ieder ziet zijn eigen
interpretatie erin.” Nicole tekent
ook regelmatig met soft pastelkrijt.
Hiermee ontstaan intuïtieve
tekeningen van onder andere dieren
en bloemen.

Stella Domazos
in Cambrinus
De Belgische zangeres Stella Domazos staat zondag 6 november op
het podium van Cambrinus in Horst. Ze wordt bijgestaan door gitarist Jan
de Bruijn. Het optreden begint om 16.00 uur.
Degene die op internet naar
Domazos zoekt wordt niet veel
wijzer. Twee snelle filmpjes
geschoten in een Antwerps café en
dat is het zo ongeveer. Geen website
of meer dat een professionele
benadering doet vermoeden.
Opsmuk is deze zangeres en ook
gitarist Jan de Bruijn vreemd.

Domazos trad al vaker met Jan
de Bruijn op in Cambrinus. Hij is al
meer dan 40 jaar een bekende in
de - vooral Belgische - bluesscene en
speelde alle blues- en jazzfestivals
als frontman of begeleider. Op zijn
cv staan verder optredens met onder
meer Johnny Copeland, Calvin Owens
en Jo Lemaire.

Na een jaar van afwezigheid als
zelfstandige activiteit, waren er dit jaar
weer voldoende deelnemers om een
volwaardige jeugdliedjesmiddag voor
jong en oud in OJC Niks te houden.
Zes deelnemers streden om de twee

felbegeerde plekken op de carnavals-cd
van CV D’n Dreumel. Het zangduo
Confetti, bestaande uit Mirthe Cox en
Karlijn Erren, won de avond met het
liedje ‘Kleur’. De tweede plek was voor
Imke van de Goor en Chimène Kohlen

met het liedje ‘Vastenaovend in mien
blood’. Alle zes de liedjes komen in het
komende carnavalsseizoen regelmatig
voorbij en de nummers 1 en 2 staan
op de cd van CV D’n Dreumel te
beluisteren.
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Agenda t/m 10 november 2016

Café De
Verbeelding
in Cambrinus do
Café De Verbeelding in Horst
opent voor de twaalfde keer de
deuren van Café de Verbeelding op
donderdag 10 november. De avond
begint om 20.00 uur.
In Café De Verbeelding komen
naast bijdragen van een vaste
artiesten in toenemende mate
bijdragen van het publiek aan
bod over een grote diversiteit aan
onderwerpen, van actueel en serieus
maatschappelijk betrokken tot ludiek
en kolderiek. Voor meer informatie,
kijk op: www.cafe-cambrinus.nl/
de-verbeelding

03
11
vr
04
11

Speelgoed
beurs
Grubbenvorst
In café de Vonkel in Grubbenvorst vindt zaterdag 5 november
een speelgoedbeurs plaats.
De beurs is van 10.00 tot 11.30 uur.
Er wordt onder meer speelgoed
aangeboden, net als kinderboeken,
dvd’s en kindercarnavalskleding.
Kinderen onder de 12 jaar hebben
geen toegang. Wie zijn spullen op de
beurs wil verkopen kan via contact
opnemen met Roos in ’t Zandt,
077 366 22 52. Alle artikelen kunnen
op de vrijdagavond 4 november
worden ingeleverd tussen 19.30 en
20.30 uur. Een deel van de opbrengst
is bestemd voor het goede doel.

za
05
11

Live muziek van Soerta Ferta

Rommelmarkt

Tijd: hele avond
Locatie: Grieks Restaurant Olympia Horst

Tijd: 09.30–15.30 uur
Organisatie: Mcc Events
Locatie: Mèrthal Horst

Springclinic

Clubkampioenschappen

Tijd: hele dag
Organisatie: Ruiterclub De Karwats
Locatie: Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: ACC de Paradijsracers
Locatie: Peeldijkje Horst

Sint Maarten-optocht

Lampionnen maken

Tijd: 18.30 uur
Locatie: kerk Meerlo

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Kantkloscafé

Seminar Ernesto Hoost

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 12.30–15.00 uur
Locatie: Kickboxing Sevenum – Kruisweide Sevenum

Shave & Whiskey Fest

Zondag in het Zuiden

Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: KUIF kappers & conceptstore Horst

Tijd: 13.30–20.00 uur
Locatie: weiland Gerard Smuldersstraat America

Rowwen Hèze Slotconcert

Cd-presentatie Crist Coppens

Tijd: 19.30 uur
Locatie: weiland Gerard Smuldersstraat America

Tijd: 14.30–17.30 uur
Locatie: De Lange Horst

Stammineke Clubnight

Filmdocumentaire

Tijd: 20.00-05.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 15.00 uur
Locatie: kerk Griendtsveen

Springclinic

Optreden Stella Domazos & Jan de Bruijn

Tijd: hele dag
Organisatie: Ruiterclub De Karwats
Locatie: Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg

Tijd: 16.00–18.30 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Natuurwerkdag
Tijd: 09.30-13.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen, Staatsbosbeheer en de Peelrunners
Locatie: Meteriksebaan America

Opening huiskamer Sevenum
Tijd: 12.00 uur
Organisatie: werkgroep Efkes Same en PSW
Locatie: dorpshuiskamer aan Mgr. Verstraelenstraat Sevenum

Zondag 13 november 2016

METALFEST

Check

www.thatshappening.com

Regionaal Gezondheidscafé

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Vocalgroup Hoor’s en Orkest Flavour
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Gezondste Regio 2025
Locatie: kantine voetbalvereniging Sparta’18 Sevenum

Rowwen Hèze Slotconcert

Lezing over grenzen

Tijd: 19.30 uur
Locatie: weiland Gerard Smuldersstraat America

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: De Leste Geulde Horst

Tijd: 21.00–02.00 uur
Locatie: Croes Moeke Sevenum

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!
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Maarten
di Sint
Locatie: Ursulinenpark Grubbenvorst
08
11
en fakkelwedstrijd
wo Knutselmiddag
Tijd: 14.30-16.30 uur
09 Organisatie: Jong Nederland Horst
11 Locatie: Jong Nederlandterrein Horst

Let Us Entertain You!

Disco Train met coverband Le Freak

Deur open: 18:00
Entree: 6 euro

in samenwerking met

do
10
11

Sint Maarten en Sint Maartensvuur
Tijd: 17.30-20.00 uur
Organisatie: Jong Nederland America
Locatie: terrein Jong Nederland America

Legends of Heavy Metal

Mosselavond

Tijd: 22.30 uur
Locatie: Blok10 Horst

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Lekker Gewoën Grubbenvorst

Springclinic

Sint Maartensvuur

Tijd: hele dag
Organisatie: Ruiterclub De Karwats
Locatie: Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Horst
Locatie: tocht start vanaf Sint Lambertusplein Horst

Ontmoetingsdag

Café de Verbeelding

Locatie: galerie IROK Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

03
11

Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
4 t/m 10 november 2016
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

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

service 27

Jong Nederland Horst

Fakkelwedstrijd en Sint
Maartensvuur
Jong Nederland Horst organiseert voor kinderen op woensdag 9 november een knutselmiddag en een
fakkelwedstrijd. Op donderdag 10 november gaan de kinderen rond met lampionnen. Aansluitend wordt de tocht
naar het Sint Maartensvuur gelopen.
De knutselmiddag begint om
14.30 uur en eindigt om 16.30 uur.
Kinderen kunnen in de blokhut van
Jong Nederland Horst hun eigen
lampion knutselen. Aansluitend op
deze middag wordt de fakkelwedstrijd
gehouden. De uitslagen van de

beste lampionnen worden tijdens het
Sint Maartensvuur bekend gemaakt.

Optocht
De jaarlijkse rondgang om snoep
op te halen op donderdag 10 november
is van 17.30 tot en met 18.15 uur. Om

19.00 uur begint de optocht vanaf
het Sint Lambertusplein. Iedereen
mag zich aansluiten. Om ongeveer
19.30 uur eindigt de tocht steekt Sint
Maarten het vuur aan. De strohoop
ligt op het veld op de hoek van de
Meterikseweg en de Beekstraat.

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Deelnemers

Kronenberg

ANBISE
Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Hotel Asteria Venray

10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

Beej Mooren

Eén kop koffie of thee E 1 en
10% korting op een groepsuitje
Een kop koffie of thee voor E 1

Heilige mis

19.00

Blauwebessenland
E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders

Swolgen

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

09.00
19.00

5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power

E 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

Sevenum
18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag
		

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

De Bekkerie

Meterik

zaterdag
		

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

5% korting op de rekening

Brownies & downieS

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

17.30

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Het LoopCentrum

Praktijk Ik Leer

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. E 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. E 17,95

Hostellerie De Maasduinen

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor E 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 3,95

HUIS van de STREEK

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

IJssalon De Zeuten Inval

Staatsie 1866

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

5% korting op het hele assortiment
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray

Janssen Dansen en Sporten

E 12,50 korting op
avondje bowlen

Twee proeflessen gratis

Die 2 Brüder von Venlo

Eén kop koffie of thee E 1

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

15% korting op voet- en
huidproducten

10% korting op een diner
voor 2 personen

Center Parcs Het Meerdal

DMS-Service

10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie

10% korting op een zonnebril

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Pearle Opticiens Horst

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Kinderboerderij Hagerhof
Kuif

De eerste maand van een
knipabonnement voor E 10 en
gratis kleurservicekaart

Slender You Fit

Eén kop koffie of thee voor E 1

Korting op een wekelijks aangeboden
product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Thermaalbad Arcen

E 3.50 op entree voor twee personen
20% korting op een behandeling

Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

Logeerhuis Kapstok

Toffe Dagstrand

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Lunchroom Lekker Gewoën

Tuincentrum Peeters

Eclicker

Museum de Kantfabriek

Wauw speciaal voor jou

My-LifeSlim

Wereldpaviljoen Steyl

Pakje!

The Zen Company

Duet Kappers

E 20 korting op een onderhoudsbeurt

Eetcafé Ald Vors

Driegangenmenu voor E 17,50

zaterdag

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

19.15

Lottum
zondag

HALLO voordeelpas

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

FotoID

10% korting op een fotosessie

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor E 1

Goed Haar en Visagie

Eén nacht gratis logeren

25% korting op het tweede gerecht
Gratis kop koffie, cappuccino of thee
E 12,50 korting op de intake

10% korting op het hele assortiment

Paramedische Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

Parkhotel Horst

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

10% korting op een behandeling

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

Koffie of thee voor E 1
10% korting op het hele assortiment
Driegangenmenu voor
E 10
Voordeelpas
Entree voor E 5

E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst

15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting
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showroomkeukens

tot

50%
korting
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HORST
Witveldweg 100

WWW.SUPERKEUKENS.NL

RUIM

50

KEUKENS!

239((/6+2:5220
ROERMOND
Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

RUIM

40

KEUKENS!

02'(//(1

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 0475-691548

RUIM

45

KEUKENS!

