gemeentenieuws pagina

17
11
2

0

1

16

Bijzonder veel (kerst)sfeer
vanaf 18 november

6

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

Gevonden voorwerpen: urn
Vrouwen
ondervertegenwoordigd
in straatnamen
pagina

pagina

02

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

03

Kunstgrasvelden
onderzocht
pagina

03

Gevangenisstraf
voor
directeur
Prime
Champ
pagina

05

‘Bespaar
mensen
dat gedoe’
pagina

14

Dag van de Mantelzorg
in Tienray
Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid of vriend. Om deze mensen
eens in het zonnetje te zetten organiseerden Synthese Horst en zorginstelling Gewoon doen op zaterdag 12 november een dag voor de mantelzorgers in het parochiehuis in
Tienray.

bezorger Broekhuizenvorst
m/v
Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger voor het buitengebied
van Broekhuizenvorst voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten. Tevens geschikt voor 65+’ers.
Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl

De dag van de mantelzorg vindt
jaarlijks plaats op 10 november. In het
kader daarvan werden er in de
gemeente Horst aan de Maas vorige
week verschillende activiteiten
georganiseerd voor mantelzorgers en
de personen die verzorging nodig
hebben. In het parochiehuis in Tienray
kwamen vele mantelzorgers en hun
naasten langs om andere mantelzorgers te ontmoeten, maar ook voor
ontspanning.
Linda Lenssen (32) uit Oirlo is
al vroeg mantelzorger geworden.
“Mijn vader kreeg vier jaar geleden
een herseninfarct. Samen met mijn
moeder ging ik voor hem zorgen. Hij
kreeg problemen met zijn spraakvermogen en kon meerdere lichaamsdelen niet goed of niet meer bewegen.
Zo werd ik dus zonder dat ik er erg
in had, mantelzorger. Later bleek dat
mijn vader niet meer te redden was,
hij werd opgegeven. Raar maar waar,

er was er een fout gemaakt in zijn
diagnose en zo bleek hij alles toch te
overleven. Gelukkig leeft mijn vader
nog steeds en helpen mijn moeder
en ik hem elke dag bij alledaagse
dingen. Zo doe ik de tuin en ga ik
samen met hem boodschappen doen.
Omdat mijn vader moeite heeft met
spreken, kan hij geen volle zinnen

meer uitspreken, wel losse woorden. Wanneer wij bij de bakker iets
gaan bestellen, help ik hem dan ook.
Samen met mijn moeder lossen we al
zijn problemen op.”
Tijdens de bijeenkomst in Tienray
treedt theatergroep Kleinkunst op.
Lees verder op pagina 05
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Granaten tot ontploffing gebracht in Mariapeel
In de Mariapeel zijn op donderdag 10 november twee granaten uit de
Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht op een veilige locatie.
De Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EOD) heeft met behulp van
eigen springstof de granaten gecontro-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Theater de Maaspoort
gehele gemeente
Meulendijks
gehele gemeente
Kempen Media
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren

leerd laten ontploffen.
Om de schokgolf door de ontploffing te dempen is een gat gegraven en
na het aanbrengen van de ladingen is
deze afgedekt. Door het hoge grondwater is de klap hoorbaar en voelbaar
geweest in de omgeving. De bewoners
aan de zijde van het natuurgebied
zijn van tevoren ingelicht over de op
handen zijnde ontploffing. De granaten
zijn gevonden bij graafwerkzaamheden bij het aanleggen van de kade bij
Driehonderd Bunders bij Griendtsveen.
Naast deze twee granaten zijn nog
twee granaten gevonden die vellig
afgevoerd zijn door de Explosieven
Opruimingsdienst.

Gevonden voorwerpen

Urn Broekhuizen

www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Wim Coenen, Niels van Rens,
Teun Stiphout, Anke Verbeek en
Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Horst aan de Maas kent een rijke geschiedenis die al heel wat bijzondere vondsten heeft opgeleverd. Op verzoek van HALLO Horst aan de Maas
doken plaatselijke heemkundeverenigingen hun archieven in en maakten een selectie uit hun ‘gevonden voorwerpen’. In deze aflevering:
de urn uit Broekhuizen.
Het is een bijzonder fragiel
voorwerp dat alleen bij hoge
uitzondering in het daglicht komt:
de urn die twee jongens in 1991
bij toeval in Broekhuizen vonden.
Het is een van de pronkstukken
van stichting Historische Kring
Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
En hoewel het een voor Nederland
niet hele bijzondere vondst was,
is het wel uniek voor Broekhuizen.
“Het is een van de oudste stukken
die we hebben”, zegt Jeu Derikx
van de Historische Kring. “Begin
1900 zijn er bij het uitdiepen van
sloten wel wat voorwerpen
gevonden, waaronder fibula’s
(soort mantelspelden die onder
meer door de Romeinen werden
gebruikt, red.). Maar deze
bevinden zich nu bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
We zijn dus zeker wel trots dat de
urn hier is gebleven.”
De urn stamt waarschijnlijk uit
de late bronstijd (ongeveer 1000
voor Christus). De foto bij een
krantenartikel uit september 1991
laat twee trotse schooljongens
met hun vondst zien. Daan Custers
en Alexander Beterams vonden

de urn op het Loo, een buurtschap in
Broekhuizen. Daar wilden zij een kuil
in een heuvel graven en kwamen bij
toeval het potje tegen. Zij lieten het
aan een plaatselijke archeoloog zien,
die het vervolgens doorstuurde naar
de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek in Amsterdam.
Die concludeerde dat het om een
zogenoemd bijpotje ging, een grafgift.
Wanneer een grote urn met daarin de
as van de overledene in de grond werd
geplaatst, werd daarbij een kleine urn
met eten gezet. Dat eten was voor
de doden in het hiernamaals. Door
de archeoloog werd het als volgt
omschreven: “Het potje is tonvormig,
heeft een ongeprofileerde rand en
is 9 centimeter hoog. De bodem is
iets lensvormig. De pot is handgemaakt, zacht gebakken en heeft een
grove kwartmagering (vermenging).
De scherf heeft een zwarte kern met
een bruin geglad oppervlak.” De twee
scholieren gaven de urn in bruikleen aan de voormalige gemeente
Broekhuizen, die het in een vitrine
in het gemeentehuis tentoonstelde.
Nadat Broekhuizen fuseerde met
gemeente Horst en het gemeentehuis werd gesloten, ging de urn naar

de Historische Kring. Derikx: “Ik ben
ervan overtuigd dat er nog meer
urnresten te vinden zijn in dat gebied.

Gratis informatieavond bij De Fabriek Maasbree

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Maar waar? We hebben er nooit naar
gezocht en die jongens zijn er toentertijd ook bij toeval bij uitgekomen.”

Aanbieding
29 NOVEMBER • 19.30 - 21.30 UUR

“Een erfenis: wat nu…?”
• Een erfenis: moet ik deze aanvaarden?
• Wat is erfbelasting en Verklaring van erfrecht?
• Wat moet ik regelen als mijn partner er niet meer is?
• Hoe kan ik mijn herinneringen vormgeven?
AANMELDEN: Tel. 077 3031070 / E-mail: info@consendo.nl
De Fabriek Maasbree, Venloseweg 25 Maasbree • Meer info: www.defabriekmaasbree.nl

Efkes Anders

€20,00

2-gangen keuzemenu

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Vrouwen ondervertegenwoordigd in straatnamen
De nieuwbouwwijk De Afhang in Horst krijgt twee nieuwe straten: Grad Roosenstraat en Burgemeester Steeghsstraat. Opvallend is dat gemeente Horst aan de Maas weer heeft gekozen om de straten te vernoemen naar twee
mannelijke inwoners.
Bij de keuze voor nieuwe straatnamen vraagt de gemeente doorgaans
advies aan de heemkundevereniging
van het betreffende dorp. In dit geval
was dit het Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap (LGOG)
Horst. Naast Grad Roosen (voormalige
café-eigenaar, red.) en burgemeester
Steeghs, kwam de vereniging ook met
de suggestie om de wegen te
vernoemen naar Toos Buijssen of Riet
Geurts. Buijssen was de eerste
vrouwelijke wethouder van Horst en
Geurts was onder meer raadslid en
actief als maatschappelijk werker.
De eerste werd al vaker door het
LGOG voorgedragen.
Een snelle blik op het straatnamenregister van Horst aan de Maas
leert dat er in de gehele gemeente
maar één straat is vernoemd naar een
vrouwelijke inwoner: het Hanna van
de Voortplein in Tienray.
Het LGOG vindt dit aantal te weinig, maar noemt het niet rampzalig
dat de keuze opnieuw op twee man-

nen is gevallen. Jan Vissers van het
LGOG Horst: “Wij doen gewoon onze
voorstellen en daar zitten altijd vrouwen bij.” Jammer, maar, benadrukt
Vissers: “Op de uiteindelijke keuze van
de gemeente hebben wij geen invloed
en we hebben ook geen idee hoe het
kan dat ze altijd voor de mannelijke
historische figuren kiezen.”

’Er worden richtlijnen
gehanteerd’
“Het is geen bewuste keuze dat
meer straten zijn vernoemd naar
lokale mannen”, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd
weten. “De gemeente laat zich bij
nieuwe straatnamen altijd adviseren
door de lokale heemkundevereniging
of historische kring. Deze heeft de
historische kennis van het dorp en
het gebied waar de nieuwe straat
wordt gerealiseerd en kan namen van
personen voordragen die van grote
betekenis zijn geweest.” Hij geeft aan

dat de gemeente zorgvuldig omgaat
bij het vernoemen van straten naar
personen. “Hierbij worden richtlijnen gehanteerd. Zo kan een persoon
worden vernoemd minstens tien jaar
na overlijden. Leden van het Koninklijk
huis mogen wel bij leven worden vernoemd. Daarnaast moet een persoon
van historische betekenis zijn geweest
in Horst aan de Maas.” In het geval
van de nieuwe straten in De Afhang
zegt de woordvoerder: “De gemeente
heeft de voorgestelde namen van
het LGOG overgenomen. Deze namen
passen goed in het gebied waar ook
al een andere straat is vernoemd naar
een oud-burgemeester en andere
lokale bewoners. De aangedragen
alternatieve namen zijn daarom buiten
beschouwing gelaten. Bovendien
worden volgens de richtlijnen lokale
politici niet vernoemd. Dit aantal is
groot en er speelt een zekere politieke
gevoeligheid. In het geval van Toos
Buijssen betreft het hier een voormalig
wethouder.”

Bezoek nu onze
kerst- en sfeershow

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl

Kunstgrasvelden onderzocht
Gemeente Horst aan de Maas verwacht begin december de resultaten van het onderzoek naar de kunstgrasvelden in Horst aan de Maas. Onlangs zijn door het bedrijf SGS monsters genomen van de velden van RKsv
Wittenhorst in Horst en Sparta’18 in Sevenum.
Begin oktober meldde het
tv-programma Zembla dat voetballen
op kunstgrasvelden met rubbergranulaat gezondheidsrisico’s met zich
meebrengt. De clubs met kunstgrasvelden in Horst aan de Maas, RKsv
Wittenhorst en Sparta’18, besloten

daarop samen met gemeente Horst
aan de Maas uit te zoeken welk
product er is gebruikt bij het aanleggen van hun velden. “Het onderzoek
neemt vier weken in beslag”, zegt
een woordvoerder van de gemeente.
“De verwachting is dat we begin

december de testresultaten
ontvangen. De testresultaten
worden besproken met de besturen
van beide voetbalverenigingen.
In datzelfde gesprek wordt
bekeken wat de vervolgstappen
zijn.”
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www.toverland.nl
AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

HALLO in Serfaus
Pedro Versteegen uit Horst was met twee andere bikers van de mountainbikegroep Bikers met Leffe
een lang weekend in Serfaus in Oostenrijk. “Ondanks de zware inspanningen, hadden we toch nog tijd
om de HALLO te lezen”, aldus Pedro.

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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HALLO in...

Beesel

Sint Petersburg

Horstenaar Coen Naus was in september met zijn caravan voor een weekje op
camping Petrushoeve in Beesel. “Ik had verder geen last van een caravan-lag gezien
de afstand”, zegt hij. “En het heerlijke nazomer weer was de kers op de taart. Het kan
ook dicht bij huis prachtig zijn.” Tijd om de HALLO te lezen was er ook.

Marcella Dings, Roger Spitz en Tineke Geurts van Museum de Kantfabriek in Horst
waren op uitnodiging van de Hochschule für Volkstkünste in Sint Petersburg om
afspraken te maken voor een expositie voor het museum. Tussen de werkafspraken
door hadden ze even tijd om met de HALLO op de foto te gaan.

Lourdes

Utrecht

Wilma Minkenberg uit Horst en Annemieke Kock uit Nijmegen waren in september
in Lourdes. Daar gingen ze met de Limburgse Bedevaart heen. “Het was een mooie en
warme week en de laatste dag was er nog net even de tijd om de HALLO te lezen”,
aldus Wilma.

Familie Van der Haghen uit Horst bezocht het Utrechtse Heuvelrug. Toen ze Nijntje
tegenkwamen vonden ze het een mooi moment om de HALLO er eens bij te pakken.
Familie Van der Haghen heeft het Nijntje museum in Utrecht bezocht. Op de foto staan
Don van der Haghen (33) met zoontje Joven (2).

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG

Praktijk voor
Homeopathie
Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,
letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied
betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

C. Revet-Roth,
arts voor homeopathie
Lid van VHAN/AVIG

Boerenweg 38, 5944 EL Arcen
Telefoon: 077-4739212
06-46612437
E-mail: christine.revet@kpnmail.nl
www.homeopathie-arcen.nl

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Wat is jouw favoriete
Rowwen Hèze-nummer?
In het artikel ‘Jack Poels heeft Bestel Mar mede dankzij mij bedacht’ in de HALLO van donderdag 10 november werd per abuis gesuggereerd dat Wiel Vervoort uit America gezegd heeft dat Jack Poels het nummer Bestel
Mar dankzij hem heeft bedacht.
Wiel Vervoort heeft wel gezegd
dat er een regel in het nummer
voorkomt (“Stel ow ne aan man en

zoep er nog enne mei man”), die hem
heel bekend voor kwam. Deze zin heeft
hij namelijk ooit in café Boëms Jeu

tegen Jack Poels gezegd, toen deze
eigenlijk naar huis wilde gaan. Later
hoorde hij die regel terug in het liedje.

Gevangenisstraf voor
directeur Prime Champ
De directeur van champignonbedrijf Prime Champ heeft een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd gekregen
door rechtbank Roermond. De rechtbank bevindt hem schuldig aan mensenhandel en valsheid in geschrifte. Ook de
boekhouder van het bedrijf, een externe ICT’er en Prime Champ zelf kregen straffen opgelegd. Drie medewerkers
werden vrijgesproken.
Directeur Geert Verdellen van het
inmiddels door Monoghan overgenomen champignonbedrijf in Horst
kreeg een celstraf opgelegd van twee
jaar. Hij heeft tussen 2009 en 2012
als directeur leiding gegeven aan het
plegen van economische uitbuiting van
zes Poolse champignonpluksters en het
medeplegen van valsheid in geschrifte
binnen zijn onderneming. De werktijden van de pluksters waren onder
andere extreem lang, ze hadden bijna
geen recht op vakantiedagen of verlof
en moesten gemiddeld zes of zeven
dagen per week werken. De werknemers moesten daarnaast verplicht
onbetaald overwerken, werden geïntimideerd en gehuisvest in kleine slaapruimtes met weinig privacy en frisse
lucht. Verdellen is ook veroordeeld voor
het verboden bezit van twee vuurwapens en munitie.

Ook de boekhouder van het bedrijf
kreeg een gevangenisstraf opgelegd.
Hij wordt door de rechtbank vrijgesproken van economische uitbuiting, maar
wel schuldig bevonden aan valsheid
in geschrifte. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het instellen
van het zogenoemde ‘Poolse klokje’,
een tijdsregistratiesysteem dat alleen
door de Poolse werknemers gebruikt
werd. Dit kloksysteem werd gemanipuleerd, waardoor de medewerkers
minder gewerkte uren overhielden.
Zo registreerde het systeem te veel
pauze-uren en werd er standaard maar
90 en soms 85 procent van de uren uitbetaald, om de financiële situatie van
het bedrijf te verbeteren. Onder andere
door het kloksysteem werd er zowel in
de bedrijfsadministratie gefraudeerd
als met de salarisspecificaties van de
pluksters. De externe ICT’er die het

kloksysteem installeerde voor Prime
Champ werd medeplichtig bevonden
aan valsheid in geschrifte. Ondanks
dat hij beweerde alleen de software
geleverd te hebben, oordeelde de
rechtbank dat hij op de hoogte was
van de manier waarop het Polenklokje
gebruikt werd. De ICT’er kreeg een
taakstraf van 100 uur opgelegd.
Drie andere medewerkers van
het bedrijf, twee Poolse vrouwen die
zorgde voor de huisvesting en het
werven van de plukkers in Polen en
een derde medewerker die voor de
planning op de werkvloer zorgde, werden vrijgesproken. Zij hadden volgens
de rechtbank te weinig bevoegdheden
in het bedrijf en hadden ook geen voordeel van het uitbuiten van de werknemers. Verdellen heeft aangegeven in
hoger beroep te gaan naar aanleiding
van de uitspraak.

Knops weer op
kandidatenlijst CDA
Raymond Knops uit Hegelsom is ook tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar
verkiesbaar voor het CDA. Hij staat op de zesde plek van de lijst en is daarmee de hoogst geplaatste Limburger.
Knops is sinds 2005 lid van de
Tweede Kamerfractie van het CDA.
Hij is woordvoerder defensie en
buitenlandse zaken. Tussen 1999 en
2005 was Knops wethouder in Horst
(aan de Maas), daarvoor was hij
beroepsofficier bij de Koninklijke
Luchtmacht.
Raymond Knops geeft aan het een
eer te vinden om volksvertegenwoordiger te zijn. “Maar het is ook een
ambt waar veel van je gevraagd wordt.
Je controleert de regering, bent medewetgever en wilt aanspreekbaar zijn,
in het bijzonder voor de mensen uit
de regio die op je gestemd hebben.”
Knops gaat er gezien de peilingen van
uit weer gekozen te worden. “Als ik
weer gekozen word zet ik me in voor
betrouwbare politiek. Eerlijk zeggen
wat wel en niet kan en geen beloftes
doen die je niet kunt waarmaken.
Zo heb ik als militair gewerkt, als
wethouder en zo doe ik mijn werk
ook nu in Den Haag. Daarnaast wil ik
aanspreekbaar zijn als volksvertegen-

Dag van de
Mantelzorg in
Tienray
Het is een theaterwerkplaats die samen
met acteurs met en zonder beperking
theatervoorstellingen maakt in Horst
aan de Maas en omgeving. De voorstelling tijdens de mantelzorgdag vertelt
een verhaal waarin wordt afgebeeld
dat iedereen van het ene op het andere
moment ineens mantelzorger kan zijn.
Wethouder Birgit op de Laak speelde
een gastrol mee. Zij opende tevens de
activiteit in Tienray. Op de Laak speelde
een persoon die zorg nodig had, de
toneelspelers van Gewoon doen boden
haar hulp aan.

Piet Hagens (72) uit Swolgen is
mantelzorger voor zijn vrouw. “Het is
mooi om zo’n dag als vandaag mee te
maken. Je krijgt veel erkenning voor
het werk wat je doet. Maar ik hoef niet
per se in het zonnetje gezet te worden.
Ik help mijn vrouw omdat het niet
anders kan. Het is een soort gewoonte
geworden waar ik aan gewend ben.
Naast het verzorgen, probeer ik met
mijn vrouw zo veel mogelijk leuke
dingen te doen. Samen wandelen of
dansen doet heel veel. We proberen
alles eruit te halen wat er in zit.”

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Onze Speculaasjes en Gevuld Speculaas zijn
als BESTE beoordeeld bij het Limburgs
Kampioenschap en daar zijn we supertrots op!

Proef nu
Limburgs beste
Speculaas!
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woordiger. Dat is ook precies de reden
dat we als gezin nooit naar Den Haag
zijn verhuisd. Horst aan de Maas is mijn
thuisbasis. Je kunt alleen maar regionaal kamerlid zijn als je de regio kent,

als de mensen je weten te vinden.
Of het nu gaat om regionale werkgelegenheid of zaken zoals de verkeerssituatie bij het station Horst-Sevenum of
de toekomst van het onderwijs.”

op onz
as!
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g
ber.
en
26 novem
zaterdag
geldig t/m

Kerkstraat 14, tel. (077) 39 81 085, Horst
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Er is een unieke man van ons heengegaan.

Na een leven dat in het teken stond van eenvoud,
goedheid en bescheidenheid is onze broer en oom
onverwacht overleden

Jacq Lenssen
* Lottum, 30 september 1925

Piet Baltussen

† Lottum, 11 november 2016

Tel ut ow zelf ma oet!

* 10 juni 1943

† 9 november 2016

Jacq

echtgenoot van

Harrie †
Nellie en Cor
Regien en Marius †
Gerda en Gerrit
Lambert en Marjo
Josje †
Frans

Netty Lenssen - Groetelaars
Grubbenvorst, Netty
Broekhuizenvorst, Conny en Theo
Horst, Karin en Jan
Math
Dominique

Rob
Isabelle

Lottum, Inge en Twan
Lotte
Eefje
Dennis
Familie Lenssen
Familie Groetelaars

Jacq

Daar het voor ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken,
willen wij jullie langs deze weg van harte danken voor jullie blijken
van meeleven, bloemen, condoléances en kaarten. Jullie meeleven
is voor ons een grote troost en steun om het verlies van

Piet (Pie) Loonen
die wij zo missen, te kunnen verwerken.

De zeswekendienst is op zondag 20 november om 10.30 uur
in de St. Nicolaaskerk in Broekhuizen.

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.
Rommelmarkt Manege Tegelen.
Zo 27 nov rommelmarkt Manege
Tegelen, terrein Heideruiters Klein
Zwitserland. www.hh-marktkramen.nl
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Luc helpt met huiswerk.
Heb je moeite met een bepaald vak?
Weet je niet goed hoe je moet leren
voor toetsen? Ik help je graag:
06 24 52 82 12.
Kerstworkshop Bouquetterie ‘t Hofje.
Maak zelf een sfeervol kerststuk. Keuze
uit div. workshops. Start v.a. woensdag
7-12 18.30 uur. Div. data. Meer weten?
Tel. 077 464 20 17 of kom kijken in de
winkel naar de voorbeelden.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Meterikseweg 79
5961 CV Horst

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

Hobbygilde Horst. Vanaf januari 2017
starten wij de volgende taalcursussen,
Spaans en Duits. U kunt zich opgeven
via de site www.hobbygilde.nl.

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

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

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

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.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Grip op leren en opgroeien!
Professionele hulp bij: dyslexie, Engels,
Nederlands, (begrijpen) lezen maar
ook leren leren, plannen, faalangst.
Voor basisschool, voortgezet onderwijs
en mbo. Tel. 06 50 27 19 73
www.reachup.nl in Sevenum.

Neven en nichten

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Jacq.
Jao, ut gut ow good wah!

Kantoorruimte in Horst-Centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf € 250/mnd, div. afm. Tel. 06 24
19 24 01 Businesscentrum Horst.

Kerstshow Bloemsierkunst de
Kogeldistel. Zat 19 nov van 13.00 20.00 & zon 20 nov van 11.00 - 17.00
uur. Kogelstraat 62 Hegelsom.

Wij hebben maandag 14 november afscheid genomen van Piet
in crematorium Boschhuizen.

Ulsheggerweg 4, 5973 PD Lottum

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

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

Thuiskapster gezocht? Ik kom graag
bij u aan huis om te knippen, kleuren,
harsen & de verzorging van uw
make-up! Bel 06 28 12 07 79 voor het
maken van een afspraak of kijk op
www.saskiahaarhemvisagie.nl voor
meer info en prijzen!

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

Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19
24 01 Businesscentrum Horst.

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

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Gitaarles Horst voor beginners en
gevorderden. Speel de muziek die jij
leuk vindt! Vraag nu een gratis proefles
aan: www.gitaarleshorst.nl
Goedkoop films op dvd kopen!
Wij ruimen weer een groot aantal exverhuur films op dvd op. 5 films voor
€ 15,- of 10 films voor € 25,-. Op=op!
Ster Videotheek, Venloseweg 2, 5961
JC Horst. www.videotheekhorst.nl
Gezond afvallen. In 8 stappen naar
een blijvend gezond gewicht. Vaak
vergoeding door zorgverzekeraars.
06 33 18 11 76, www.voeding-id.nl
Sinterklaas. Namens werkgroep Sint
Nicolaas te huur Sint en Pietenpakken
077 398 45 31.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in
huishoudelijke zorg? Kijk op onze site
en meld u aan.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
vragen of advies. Bel 06 31 52 45 17.
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.

Huiswerkbegeleiding/bijles.
Weet je niet goed hoe je moet leren
en/of heb je moeite met het maken
van toetsen? Wil je hulp van een echte
docent? Ik help je graag! Ook bied ik
bijles geschiedenis/maatschappijleer.
Contact: 06 53 78 79 29.
Goedkope website met kwaliteit.
Website 100,- webwinkel 300,dionjakobs.com 06 87 29 21 10.
Sint cadeautjes:
handdoek met zeep, vergrootspiegel,
luxe zeep, etc. Fa Ferd van der Beele
St. Lambertusplein 11 Horst.
Loop vrijblijvend binnen.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
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.

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

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

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

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

17
11

Jullie geboorte werd een afscheid...

Bo

Isa

✩ 8 november 2016
✝ 10 november 2016

✩ 8 november 2016
✝ 11 november 2016

Dochters van Pim en Moniek Segers-Weijs
Trotse opa’s en oma’s Thijs & Nel Weijs, Lei en Mariet Segers

Geboren op
10 november
2016

Jan en Ton van
Kempen-Korstjaans
50
Jan & Ton

zijn vrijdag 25 november 2016
50 jaar getrouwd!

Ron en Mariëlle, Tom en Luc
Marcel en Marly, Jeroen en Bart
Frank en Cindy, Kay en Lin

Wie heeft vrijdag 11-11 bij de soos in
Meerlo mijn zwarte Helly Hansen jas
meegenomen? Tel. 06 15 50 22 18.
Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie,
bellen naar 06 55 12 69 96 of mailen
naar info@heikevastgoed.nl
Gevonden/gevangen geel/groene
parkiet op Dijkerheideweg Horst.
Bel 06 22 90 57 01.
Bridgeclub Horst start op 10 jan.
2017 met een vervolgcursus bridge.
Wilt u uw bridgekennis opfrissen of
uitbreiden grijp dan nu u kans. Meer
informatie via tel. 077 463 14 06 of
077 398 47 72.
Woninginrichting aan huis. Zie
onze website voor de actie’s: www.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
zoals trap bekleden incl. tapijt vanaf
€150,00. Bel: 06 16 37 45 14.
Uw tuin? Mijn zorg! Voor al uw
werkzaamheden in en rondom uw
tuin, bent u hier aan het juiste adres.
Vakkundig en betaalbaar. Voor meer
informatie, bel 06 52 62 47 14.
Boomverzorging, boom kappen.
Moeilijke boom te kappen of snoeien.
Met professionele klimmer A Pouwels
tel. 06 52 40 67 46.

Fer
Zoon van Anouk Raedts
en Guus van den Broek
Drie Kooienweg 24
5977 NL Evertsoord

Zoek de Spaanse zon op. Zon zee
cultuur. Nog geen vakantie geboekt?
Gezellig huisje ad Spaanse Costa
Blanca in La Marina. Mooie omgeving.
Voorzieningen in de buurt.
Acties en info: www.casarutten.com
tel. 077 463 14 80 Fam Rutten.
Happy Feet voetbehandelingen.
www.happyfeet.simpsite.nl
Computerhulp Horst aan de Maas.
Senioren, 1 op 1 of groepen computerles. Bel mij op 06 31 52 45 17.
Cadeaus met superkorting.
Wij hebben plaats nodig en daarom
moeten alle cadeau-a erkortingen! Ster
Videotheek Venloseweg 2 Horst.
Gezocht vrijstaande woning
in Hegelsom of omgeving.
Alle reacties zijn welkom. Mail naar:
huisinhegelsom@outlook.com
Te koop infraroodsauna,
2 pers. Tel. 077 464 19 89.
Constance Schoonheid.
Boek tijdig in als je actie wilt.
www.constancevoetzorg.nl
Private Label Meubelatelier.
Voor het repareren en herstofferen
van uw bank, fauteuil, boot of caravan.
Nieuwe banken en relaxfauteuils
met of zonder sta-op functie.
Woningininrichting. Pepijnstraat 92
5921 HP Venlo 077 390 37 15.
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Wereldrecord schoentje
zetten in Toverland
Attractiepark Toverland doet in
de weekenden van 19 en 20 en 26
en 27 november een gooi naar het
wereldrecord schoentje zetten. Het
themapark roept bezoekers op een
extra schoen mee te nemen voor
het Sinterklaasfestijn dat in deze
weekenden in Toverland plaatsvindt.
De schoenen kunnen afgegeven
worden aan de Telpiet in het park, die
ervoor zorgt dat alle schoentjes geteld
worden. Voor bezoekers die hun extra
schoen vergeten zijn mee te nemen,
zijn er leenschoentjes aanwezig.
Verder zijn er in deze weekenden
onder meer Pieten die muziek maken,
dansworkshops geven en is er een
meet en greet met Sinterklaas
mogelijk.

Ontwerp de nieuwe
sinterklaaskleurplaat
Ben jij een goede tekenaar en heb je altijd al eens een kleurplaat willen ontwerpen? Dan is dit je kans!
HALLO is namelijk nu al op zoek naar een nieuwe sinterklaaskleurplaat voor volgend jaar. Ga jij deze ontwerpen?
Voor de sinterklaaskleurplaat van
volgend jaar zijn we op zoek naar een
kleurplaat die ontworpen is door één
van onze lezers. Iedereen die graag
zijn of haar eigen tekening volgend
jaar bij de HALLO als kleurplaat terug
wil zien, kan een zelf ontworpen
kleurplaat inleveren bij de redactie.
De kleurplaat moet wel aan een

aantal eisen voldoen. Het ontwerp
heeft een sinterklaasthema en is
bedoeld voor kinderen tot en met 12
jaar. De lijnen van de tekening moeten
strak, niet te dun en allemaal van
dezelfde dikte zijn. Daarnaast wil HALLO
graag een kleurplaat die bestaat uit
gesloten vormen met zo min mogelijk
kleine details, zodat deze gemakkelijk

in te kleuren is. Let op: je maakt een
ontwerp voor de kleurplaat, je hoeft
deze dus niet zelf in te kleuren!
De zelf ontworpen kleurplaat
dient op A4-formaat (297x210
millimeter) ingeleverd te worden.
Je kunt de kleurplaat inleveren bij of
opsturen naar de HALLO-redactie:
Handelstraat 17, 5961 PV in Horst.

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

Op 7 november verloren in Horst
of Hegelsom gouden armband.
Tel. 06 23 46 47 53.
Smartphone- en tabletreparatie
bij Telefoonmaken.nl, Venloseweg 2,
5961 JC Horst. (bij Ster Videotheek)
Tel. 077 398 78 55. Parkeren voor de
deur. Meer info www.telefoonmaken.nl

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Onderhoud bestrating. Klein en groot
onderhoud van bestrating. Ook aanleg.
André Pouwels 06 52 40 67 46, kijk
op: www. andrepouwels.eu
Verloren aanaardschop tussen
Melderslo en Hei Oostenrijk.
Tel. 06 27 38 73 64.

SECRETS

2e item

50% KORTING
actie tot en met 15 december 2016
zie voorwaarden in de winkel

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

Intocht Sinterklaas Meterik
Sint Nicolaas is weer in ons land. In meerdere dorpen in de gemeente Horst aan de Maas kwam de
goedheiligman een bezoekje brengen. Op zondag 13 november ook in Meterik. Sinterklaas en zijn Pieten
kwamen de kinderen in Meterik een bezoekje brengen. Ze deelden cadeau’s en pepernoten uit.
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In verband met gezonde groei van ons kantoor zijn wij op zoek naar een drietal collega’s
om ons team te versterken in de volgende functies.

Ervaren allround schadebehandelaar
(20 uur) m/v
Heb je een groot gevoel voor rechtvaardigheid, ben je kritisch en wil je je ontwikkelen in een
plezierige en professionele werkomgeving? Lees dan verder.

Wat ga je doen?
Als schadebehandelaar ben je er, samen met de
relatiebeheerder, verantwoordelijk voor dat een
schademelding snel en accuraat in behandeling
genomen wordt. In de contacten met verzekeraars
kom je op voor de belangen van onze relaties en
bewaak je de voortgang van de schadeafhandeling.
Snelheid en duidelijke communicatie richting onze
relaties staan hoog in ons vaandel.

Wat neem je mee?
Om goed te kunnen functioneren binnen ons team
verwachten we het volgende van je:
• vakgerichte diploma’s (minimaal Wft
Basis+Schade+Inkomen);
• integere en positief kritische instelling;
• accurate en gestructureerde werkwijze;
• flexibele inzetbaarheid;
• zelfstandige en servicegerichte instelling;
• inlevingsvermogen, toewijding en teamgeest.

Relatiebeheerder zakelijke
verzekeringen (40 uur) m/v

Ben jij commercieel, denk je in kansen en wil je je ontwikkelen in een plezierige en
professionele werkomgeving? Lees dan verder.
Wat ga je doen?
Als Relatiebeheerder Zakelijke Verzekeringen
ben je verantwoordelijk voor het beheren en
uitbouwen van een mooie zakelijke portefeuille. Je
bent het vaste aanspreekpunt voor de relaties in
jouw portefeuille.
Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor
het maken van afspraken, het voorbereiden van
gesprekken, het opstellen van offertes en het
verwerken van bezoekverslagen. Belangrijk hierbij is
dat je door je proactieve instelling kansen herkent.

Wat neem je mee?
Om goed te kunnen functioneren binnen ons team
verwachten we het volgende van je:
• vakgerichte diploma’s
(minimaal Wft Basis+Schade+Inkomen)
• integere en positief kritische instelling;
• accurate en gestructureerde werkwijze;
• minimaal 5 jaar relevante ervaring in de
verzekeringsbranche;
• zelfstandige en servicegerichte instelling;
• inlevingsvermogen, toewijding en teamgeest.

Intochtagenda
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19
11
zo
20
11

Broekhuizen en Broekhuizenvorst

Grubbenvorst

Voor aanvullende vragen zijn beide ook telefonisch bereikbaar op 077-3077200.

www.karisadviesgroep.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Enthousiast?
Stuur dan uiterlijk 30 november a.s. een e-mail met je motivatie en CV naar de betreffende
afdelingsmanager:
• Paul Janssen (paul.janssen@karisadviesgroep.nl) voor de functies Ervaren allround
schadebehandelaar en Relatiebeheerder zakelijke verzekeringen
• Dennis Klompmakers (dennis.klompmakers@karisadviesgroep.nl) voor de functie Financieel adviseur

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Ericabrug

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Maas Broekhuizen

Wat neem je mee?
Om goed te kunnen functioneren binnen ons team
verwachten we het volgende van je:
• HBO werk- en denkniveau;
• vakgerichte Wft-diploma’s
(Wft Basis+Consumptief krediet+Hypothecair
krediet+Vermogen+Inkomen);
• overige vakgerichte diploma’s (Erkend
hypothecair planner, Gecertificeerd financieel
planner of bereidheid om dit te halen);
• werkervaring in een vergelijkbare functie.
Daarbij beschik je over een flexibele agenda.
Verder heb je een proactieve en resultaatgerichte
instelling. Je kunt jezelf en het kantoor goed
vertegenwoordigen door duidelijke communicatie,
inzet en passie voor het vak.

Wat bieden wij jou?
Voor alle drie functies geldt dat wij jou een mooie en zelfstandige baan bieden waarbij je
verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling en succes. Je primaire arbeidsvoorwaarden zijn
marktconform en zullen afgestemd worden op je ervaring en je persoonlijke doelstellingen.

Griendtsveen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Nusseleinstraat

Ben jij commercieel, denk je in kansen en wil je in een plezierige en professionele
werkomgeving op termijn doorgroeien naar senior financieel adviseur? Lees dan verder.

Je weet het klantbelang centraal te stellen met
hoogwaardig financieel advies en hebt oog voor
de lange termijn relatie.
Daarbij ben je commercieel sterk in het
nieuwe werken met betaalde adviesdiensten en
abonnementen. Je administratieve taken kun je
grotendeels uitbesteden aan je collega’s, zodat
je jezelf zoveel mogelijk met klantadvies kunt
bezighouden.

Tijd: 13.45 uur
Locatie: Kerkplein

America

Financieel adviseur (40 uur) m/v

Wat ga je doen?
Je krijgt een eigen klantenportefeuille die je
beheert en gaat uitbouwen. Je adviseert je klanten
over hypotheken en hun overige financiële zaken.
Je adviseert niet over schadeverzekeringen, dit
doet een collega verzekeringsadviseur.

Melderslo

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Maas

Hegelsom
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Zaal Debije

Sevenum
Tijd: 15.00 uur
Locatie: De Wingerd

za
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Horst
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Blokhut Jong Nederland en Mèrthal

Tienray
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Meerlo
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Zaal ’t Brugeind

Lottum
Tijd: 15.00 uur
Locatie: De Markt

(Foto: NTR)
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Plak- en kleur
wedstrijd
Bij deze editie van HALLO Horst aan de Maas zit een kleurplaat van
Sinterklaas en zijn Pieten op de pakjesboot. Met onze
sinterklaaskleurwedstrijd maak je kans op een extra sinterklaascadeau.
Je mag kleuren, knippen, plakken en alle materialen gebruiken die je wilt
om de kleurplaat zo mooi mogelijk te maken.
Om de kans op een prijs zo eerlijk mogelijk te maken, hebben we een
verdeling in drie leeftijdscategorieën gemaakt: tot en met 5 jaar, van 6 tot en met
8 jaar en van 9 tot en met 12 jaar. In elke categorie zijn er prijzen te winnen.

t/m 5 jaar

1e prijs 10-rittenkaart voor De Speelfabriek in Maasbree
en een Sinterklaasstaf met Smarties van Pakje in Horst
2e prijs 10-rittenkaart voor De Speelfabriek in Maasbree
3e prijs cadeaubon van Intertoys Horst t.w.v. € 12,50

SINTERKLAASACTIE
Los de puzzels op
Wie jarig is trakteert, dus ook Sinterklaas! De komende drie weken verschijnt in HALLO Horst aan de Maas
in elke editie een puzzel. De antwoorden op deze puzzels vormen een zin. Vul de slagzin aan en maak kans op
een van de leuke prijzen!

1e prijs 5-gangen diner voor twee personen
(excl. drankjes) Beschikbaar gesteld door Boscafé Het Maasdal uit Horst

2e prijs Vuurtafel
Beschikbaar gesteld door Groenrijk uit Maasbree

3e prijs Horster-bierpakket
Beschikbaar gesteld door Slijterij Weijs uit Horst

6 t/m 8 jaar

1e prijs 10-rittenkaart voor De Speelfabriek in Maasbree
en een Sinterklaasstaf met Smarties van Pakje in Horst
2e prijs 2 bioscoopkaartjes van Dok6 in Panningen
3e prijs cadeaubon van Intertoys Horst t.w.v. € 12,50

Noteer de afgemaakte slagzin op de deelnemersbon, die in de editie van donderdag 1 december staat en lever
deze uiterlijk 5 december 09.00 uur in bij de inleverpunten, bij Kempen Media op Handelstraat 17 in Horst, of
stuur je antwoorden via actie@hallohorstaandemaas.nl onder vermelding van Sinterklaasprijsvraag. De uitslag wordt
op donderdag 8 december bekendgemaakt in HALLO Horst aan de Maas. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

9 t/m 12 jaar

1e prijs 2 bioscoopkaartjes van Dok6 in Panningen
cadeaubon van Intertoys Horst t.w.v. € 7,50
en een Sinterklaasstaf met Smarties van Pakje in Horst
2e prijs 2 bioscoopkaartjes van Dok6 in Panningen
3e prijs cadeaubon van Intertoys Horst t.w.v. € 12,50

Mocht je per adres meer kleurplaten willen, bijvoorbeeld omdat je broertje
of zusje ook mee wil doen, dan kun je bij de inleverpunten die op de kleurplaten
staan een extra tekening ophalen. Per kind mag je één kleurplaat inleveren.
De kleurplaten moeten vóór vrijdag 2 december ingeleverd 12.00 uur zijn.
Dat kan op de adressen die op de kleurplaat staan. Je mag de kleurplaat ook
naar ons opsturen: HALLO Horst aan de Maas t.a.v Sinterklaas kleurwedstrijd,
Handelstraat 17, 5961 PV Horst. De uitslag wordt bekendgemaakt in HALLO Horst
aan de Maas van donderdag 8 december.

Inleverpunten
Spar America
Nusseleinstraat 2 America

Basisschool De Kroevert
Meerweg 13 Kronenberg

De Bloemerie
Ooyenseweg 5 Broekhuizenvorst

Bloome-Huuske Rosa
Markt 19 Lottum

Herberg De Morgenstond
St. Barbarastraat 35 Griendtsveen

Bloemsierkunst Anneke
Hoofdstraat 37a Meerlo

Bakkerij Engels
Kloosterstraat 19 Grubbenvorst

Spar Janssen
Vlasvenstraat 4b Melderslo

Bloemsierkunst De Kogeldistel
Kogelstraat 62 Hegelsom

Cafetaria ’t Hukske
Schadijkerweg 1 Meterik

Intertoys
Kerkstraat 5 Horst

Café-Zaal-Cafetaria Wilhelmina
Mgr. Aertsstraat 16 Swolgen

Kempen Communicatie
Handelstraat 17 Horst

Simone Bloem- en Woondecoratie
Past. Vullinghsplein 22 Sevenum
Modehuis Cruysberg
Spoorstraat 1 Tienray
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Woordzoeker

De eerste puzzel is een woordzoeker. Streep de volgende 34 woorden weg. Zet de overgebleven
letters in vakjes onder de puzzel. Deze letters vormen het eerste gedeelte van de oplossing.

schuimpjes
staf
pieterbaas
surprise
bal
banketletter
schimmel
dak
intocht
haven
pop
schoen
pakjesavond
wuiven
zak
marsepein
boek
stoomboot
bisschop
liedje
ring
schoorsteen
pakjesboot
baard
pepernootjes
Amerigo
strooigoed
Spanje
maan
cadeaus
gedichten
speculaas
peen
haard
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Peter, Ron en Susan Martens
Martens Asperges
Arvalis feliciteert
Martens Asperges
met hun nominatie
voor de ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2016

Wij feliciteren
Martens Asperges B.V.
met de nominatie
voor de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2016

www.arvalis.nl

Wij feliciteren Peter, Ron en Susan Martens
van Martens Asperges BV met de nominatie
voor de ondernemersprijs 2016 van de
gemeente Horst aan de Maas

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie

Lollebeekweg 30A, 5811 AL Castenray
Tel.: 0478 - 571792 www.loonbedrijfhendrix-smits.nl

www.linqeventgroup.nl

Trotse leverancier bij Martens asperges
Biesstraat 47, 6093 AC Heythuysen
tel. 0475-491100 fax 0475-493692
www.vohamij.nl

NAMENS DE
VOLGENDE BEDRIJVEN

Hey You! The rock steady crew feliciteert
Martens Asperges met de nominatie.

The Greenery BV feliciteert Martens Asperges
met de ondernemersprijs 2016

www.thegreenery.com

ie nominatie!

Susan, Ron en Peter, gefeliciteerd met deze moo

Peter, Ron & Susan,
Van harte gefeliciteerd
met jullie nominatie!

SOCIAAL
KAPITAAL
-SOCIAL BUSINESS-

Beste Peter,
Ron en Susan

Martens Asperges

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!

Peter, Ron en Susan van harte gefeliciteerd met
jullie nominatie voor de Ondernemersprijs!

www.rabobank.nl/horstvenray
Een aandeel in elkaar

www.mertens-groep.nl

Dé toeleverancier voor
agro, tuin en groen
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‘Passie voor asperges’
Martens Asperges uit Tienray is één van de genomineerden voor de Ondernemersprijs Horst aan
de Maas. “Echt, wij? ”, was de eerste reactie van Ron, zijn vrouw Susan en broer Peter Martens.
Ze hadden de nominatie niet verwacht. “Maar we zijn er heel blij mee, want het laat zien dat we
op de goede weg zijn”, aldus Ron.

Van harte gefeliciteerd met jullie nominatie!

Afhangweg 51 5961 EA Horst • T (077) 398 12 16

www.loonbedrijfjenniskens.nl

Tienray
06 122 32 700
bartknoopselectro@ziggo.nl

Van harte gefeliciteerd met de nominatie!

VAN HARTE
GEFELICITEERD
MET DE
NOMINATIE!

ZANDTERWEG 6 • LOTTUM • T 077 - 366 24 29
WWW.WAPENMAKERIJ.NL

Gefeliciteerd met de nominatie voor:

Ondernemersprijs 2016
Peter, Ron en Susan,
gefeliciteerd met jullie nominatie

Peter, Ron en Susan,
gefeliciteerd met jullie nominatie
Zandterweg 26, 5973 RC Lottum T: 077 - 463 26 77
E: info@gebrdeboer.nl W: www.gebrdeboer.nl

Martens Asperges is een echt familiebedrijf.
Ron Martens met broer Peter en vrouw Susan
vormen samen de directie. “We vullen elkaar goed
aan. Samenwerken met familie gaat ons gelukkig
heel gemakkelijk af”, vertelt Ron. “Mijn broer en ik
werken al 30 jaar samen, we namen het bedrijf over
van onze vader. We hebben verschillende karakters,
maar dat vult elkaar perfect aan.” Zijn vrouw Susan
voegt toe: “We hebben allemaal onze eigen taken.
Zonder goede taakverdeling kom je er niet, daar ben
ik van overtuigd. Ik ontferm me over onze drie
winkels, Ron is meer van de handel en het personeel en Peter weet weer alles van de teelt en zorgt
ervoor dat dit er gezond bijstaat. Allemaal hebben
we een passie voor asperges. ”
Martens Asperges teelt 170 hectare asperges,
waarvan 4,5 hectare in de kas. Het bedrijf
is gespecialiseerd in alles wat met asperges
te maken heeft. Telen, oogsten, verpakken,
distribueren: Ron, Peter en Susan doen het allemaal.
Het bedrijf is daarbij zo ingericht dat bijna alle
werkzaamheden op het land zelf uitgevoerd kunnen
worden. Daarbij krijgt het drietal hulp van zo’n
10 vaste medewerkers en in het zomerseizoen
250 extra krachten. Martens Asperges werkt niet
met een uitzendbureau, voor het aannemen en
de huisvesting van de voornamelijk Poolse en
Roemeense seizoenarbeiders zorgt het bedrijf
zelf. Het personeel slaapt op hun eigen camping
met chalets. Het bedrijf levert zelf ook asperges,
onder de naam Quality Culinair, aan zo’n honderd
restaurants door heel Nederland. In Duitsland heeft
Martens Asperges sinds 2011 een bedrijf met
asperges gevestigd vlak over de grens bij Nettetal.
Ron: “Dit om de Duitse klanten van The Greenery,
waar wij lid van zijn, te voorzien van asperges uit
hun eigen land.
“Op het gebied van teelt lopen wij voorop door
het seizoen zoveel mogelijk te vervroegen, zodat we
zo lang mogelijk asperges kunnen telen en verkopen”,
legt Ron uit. “Eind februari proberen we al asperges
te verkopen en het seizoen duurt tot juli. De rest
van het jaar zijn we druk bezig met het onderhoud
van de kassen, percelen en machines. Augustus en

september zijn voor ons rustige maanden, daarna
gaan we weer aan de slag met de voorbereidingen
voor het volgende seizoen.” Naast de aspergeteelt
heeft Martens Asperges ook drie winkels, in Tienray,
Vierlingsbeek en Apeldoorn, waarin zij behalve eigen
asperges ook andere streekproducten als aardbeien,
wijn en delicatessen verkoopt. Susan: “Ons doel is om
een vierde winkel te openen.”
De beleving van de asperges en hun bedrijf
is voor Ron, Peter en Susan heel belangrijk.
Ron: “Mensen zien van ons bedrijf vaak alleen de
grote loods. Wij willen aan iedereen laten zien
wat er achter onze deuren schuilgaat.” Zo is er
een camera opgehangen in het bedrijf waarvan
de livebeelden in de winkels Vierlingsbeek en
Apeldoorn aan de klanten getoond worden. Susan:
“Zo kunnen mensen zien waar ons product vandaan
komt.” Zo’n drie keer per week verzorgt Martens
Asperges een rondleiding voor geïnteresseerde
bedrijven, vriendengroepen of verenigingen. Ook
dochter Sharon draagt haar steentje bij aan de
beleving van de asperges in het algemeen en
het bedrijf van haar ouders en oom. Zij was de
afgelopen drie jaar aspergekoningin, een titel die
in het leven geroepen is door aspergebroederschap
Confrérie de l’Asperge Limbourgondië, en in die
functie promoot ze de asperge door het hele land.
Sharon is ook werkzaam bij het bedrijf in de winkels.
Ook zoon Stijn begint interesse te krijgen in de
asperges, met name in het werken op het land.
De nominatie voor de Ondernemersprijs
kwam voor Martens Asperges onverwacht. Susan:
“Al die mooie bedrijven uit de regio en dan staan
wij daar gewoon tussen. Heel mooi.” Een goede
ondernemer kan volgens Susan, Ron en Peter goed
omgaan met mensen. Ron: “Werknemers zijn heel
belangrijk, ze vormen de spil van het bedrijf. Zonder
goed personeel kom je er niet.” Ook kansen zien
en die dan durven te pakken en je proberen te
onderscheiden van andere bedrijven, hoort volgens
hen bij het profiel van een goede ondernemer.
Ron: “Durf is belangrijk. Maar al onze keuzes maken
wij heel weloverwogen en altijd staan smaak en
kwaliteit van ons product voorop.”
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Open dag Everun
Machinebouwbedrijf Everun houdt op zaterdag 19 november open dag.
Geïnteresseerden kunnen deze
dag langskomen om een proefrit te
maken, een demonstratie te bekijken
of een kijkje te nemen bij het bedrijf.
De in Duitsland ontworpen en in
China geproduceerde Everun is voor
Nederland een nieuwkomer, maar het

merk maakt al veel langer machines
voor grond-, weg- en waterbouw, zoals
shovels, telescoopladers en minigravers. Ook zijn de modellen ERO8, ER12
en ER16 aanwezig. De open dag duurt
van 10.00 tot 16.00 uur en de locatie is
Genenberg 19 in Broekhuizen.

Starters in de regio
Everun-Benelux
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Telefoon

Everun-Benelux
Marco Goemmans
Hamweg 3, Horst
06 51 06 23 54

Activiteiten
Als je er over nadenkt is het
eigenlijk heel logisch. Als je al die
technische snufjes uit een machine
haalt en alleen overhoudt wat je
echt nodig hebt, heb je een
goedkope machine die uitstekend
zijn werk doet. Dat is kort gezegd
de kerngedachte achter de
machines van Everun, dat zijn
eerste succesvolle schreden op
Nederlandse markt zet.
Het Chinese-Duitse Everun is
een nieuwkomer die onder andere
machines levert voor grond-,
weg- en waterbouw: shovels,
telescoopladers en minigravers.
Marco Goemanns is sinds een half
jaar importeur van het merk en is
enthousiast over de machines en
hun sterke punten. ”Everun bestaat
als merk al tien jaar. In Nederland
zijn we nieuw, maar in Europa
hebben we inmiddels meer dan
tweeduizend modellen verkocht,
waarvan het grootste deel in

E-mail
Website
Sector
Start

info@everun-benelux.nl
www.everun-benelux.nl
Bouw en agrarisch
juli 2016

Duitsland.” Die Duitse partner is
een groot voordeel voor Everun
Benelux, zegt Goemanns.
”Zodra we onderdelen of technische ondersteuning nodig hebben,
kunnen we snel schakelen.
De lijnen zijn heel kort.” Zo kan er
snel een goede service geboden
kan worden.
Doelgroep
De machines zijn bedoeld voor
de kleinere bedrijven in de bouw,
de zzp’ers en de landbouw.
Onderscheidend vermogen:
De prijs-kwaliteitverhouding is
onovertroffen. Dat is echt het
sterke punt. De machines zijn heel
simpel gebouwd. Er zit een
minimum aan techniek op, wat de
bediening gemakkelijk maakt en
de prijs laag houdt. Everun Benelux
beschikt over een breed assortiment van machines en heeft een
CE keuring binnen heel Europa.
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Voor professionals

Bakkerij Derix winnaar
Heel Limburg bakt
Bakkerij Derix uit Horst heeft tijdens de wedstrijd Heel Limburg bakt voor professionals op woensdag
9 november drie bekers gewonnen. De bakkerij bakte de beste kerststol en gevuld en roomboter speculaas.
Ook kreeg Derix de eerste prijs in de consumentenjury voor de kerststol.
Zestien bakkerijen uit de keten
Echte bakkers streden tegen elkaar in
de wedstrijd voor bakprofessionals.
Er was een onafhankelijke jury samengesteld onder leiding van broodgoeroe
Jan Zweistra, die werd ondersteund
door meerdere proefbakkers. Ook was
er behalve een vakjury een consumentenjury samengesteld.

Top
De bakkers leverden allemaal
zeven producten in: een kerststol,
krentenbollen, gevuld speculaas en
roomboter speculaas, een kersenvlaai,
een amandelstaaf en een roombotercake. Derix De Echte Bakker werd de
grote winnaar van de dag door drie
bekers te winnen. De bakkerij won de
eerste plek bij het gevuld speculaas en
roomboter speculaas en bij de kerststol.
Daarnaast kreeg de bakker de eerste
plek voor de kerststol bij de consumentenjury. “Deze prestatie bewijst dat
mijn bakkers tot de top van Nederland
behoren”, aldus Marc Derix.

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

Belastingplan 2017
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Hoewel alle politieke partijen het er wel over eens zijn dat het
belastingstelsel rigoureus op de schop moet om het eerlijker en
robuuster te maken, lukt het niet om tot overeenstemming te komen
over een eenduidig plan. Prinsjesdag heeft dan ook weinig fiscaal
nieuws opgeleverd. De wijziging van de belastingheffing over spaargeld treft wel veel belastingplichtigen maar was al in het belastingplan
2016 aangekondigd.

WWW.EVERUN-BENELUX.NL

D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN

Verder was het voorstel om
twee minder bekende aftrekposten
af te schaffen. De aftrek voor
monumentenpanden (in 2017)
en de scholingsaftrek (in
2018). Beiden zouden moeten
worden vervangen door een
subsidieregeling. Niet alleen was
er voor de subsidieregelingen
minder geld beschikbaar, ook
zouden de regelingen er anders
komen uit te zien. Voor wat betreft
de scholingsaftrek zou dat vooral
betekenen dat de nadruk zou
worden gelegd op groepen die
normaal uit zichzelf niet zo snel
aan scholing zouden doen.
Het was al direct duidelijk
dat deze voorstellen op weinig
sympathie in de Tweede Kamer

konden rekenen en de minister heeft
ze dus maar ingetrokken. Dat levert
wel een flink gat op in de begroting.
Het is nog niet duidelijk hoe dat gaat
worden gedicht.
Tot slot is het belastingplan
vooral een gegoochel met
koopkrachtplaatjes. De algemene
heffingskorting wordt met 48,00 euro
verhoogd. Vorig jaar met Prinsjesdag
was afgesproken dat de algemene
heffingskorting in 2017 met 36,00
euro zou worden verlaagd. Per saldo
komt er dus 12,00 euro bij.
Evenzo zou de maximale
arbeidskorting van 3.106,00 euro
(2016) naar 3.269,00 euro (2017)
gaan, maar is dat met Prinsjesdag
weer met 46,00 euro verlaagd
naar 3.223,00 euro. Ook is de
verhoging van de bovengrens van
de derde belastingschijf voor 400,00

euro teruggedraaid en is de
ouderenkorting na een verhoging
in 2016 met 222,00 euro in 2017,
na een voorgestelde verlaging van
114,00, euro weer geïndexeerd en
bovendien verhoogd met 215,00
euro.
Kunt u het nog volgen? Op
papier zullen de koopkrachtplaatjes
wel kloppen, maar of ons
belastingstelsel er robuuster en
eerlijker op wordt?

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu
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en zo 13

GEPLUKT Ton Smits

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Hij is trots op zijn Koninklijke Onderscheiding en de Zilvervos. Maar waar hij nog het meest van onder de indruk
was, was zijn ontmoeting met bisschop Desmond Tutu. Deze week wordt Ton Smits (74) uit Meerlo geplukt.
Ton (“maar iedereen kent me als
Toën”), groeide op in Meerlo in een
gezin met drie jongens en drie meisjes.
Hij was de jongste thuis. “Of ik verwend
werd? Ja, wel een beetje, zo voelde het
tenminste wel. En nog steeds trouwens.” Zijn vader werkte eerst in Venlo
en later in Tienray in de steenfabriek.
Zwaar werk, al besefte Ton dat pas later.
“Ik heb respect voor het werk dat hij
heeft gedaan. Vroeg op om met de fiets
naar het werk te gaan, daar de hele
dag in de hete oven staan en dan weer
terug naar huis fietsen. Mijn moeder
zorgde dat het huishouden draaide.

Zij was een heel sociaal mens, ging
graag bij mensen buurten.” Ook Ton
gaat graag met mensen om. Zo is hij
lid geweest van verschillende
verenigingen, vervulde hij de rol van
Sinterklaas en was hij jarenlang
beheerder van de voetbalkantine.
Totdat de voetbalclub van Meerlo
fuseerde met Wanssum en het nieuwe
sportpark in dat dorp kwam. “Daar was
ik het absoluut niet mee eens. Ik heb
toen afscheid genomen van de
voetbalclub, al was dat niet helemaal
mijn eigen keuze.” Het steekt hem nog
steeds, al is hij nog wel lid van de club.

PUZZEL

“Vrijwilligerswerk doe ik er echter niet
meer voor.” Ook tijdens zijn werkzame
leven kwam Ton veel onder de mensen.
Na de lagere school volgde de lts.
Het liefst wilde hij nog doorleren, maar
dat was in die tijd niet aan de orde.
“Ik moest gaan werken, een andere
keuze was er niet volgens mijn ouders.”
Hij werkte een aantal jaren als
vrachtwagenchauffeur en werd
uiteindelijk bierwacht. “Ik verzorgde het

onderhoud voor tapinstallaties. En dat
heb ik gedaan tot aan mijn pensioen.”
Het was een baan met veel vrijheid en
veel contact met mensen. “Ik was de
grootste kroegenloper van Meerlo”,
lacht hij. “Tijdens mijn werk hoorde en
zag ik veel. Kasteleins vonden het fijn
om hun verhalen bij mij kwijt te
kunnen. Soms was ik net een sociaal
werker. Drinken onder het werk deed ik
absoluut niet. Ik heb te vaak gezien wat
alcohol met je doet.”
Echtgenote Rinny leerde hij kennen
in een danszaal in Horst. “Of we goed
konden dansen? Nou, het was meer
kijken en schuifelen.” Intussen zijn ze
47 jaar getrouwd en hebben ze samen
twee zoons en drie kleinkinderen.
Op zijn 62e ging Ton met pensioen,
maar het de hele dag alleen thuiszitten
beviel Ton niet. “Ik was gewend om
veel aanspraak te hebben. Dat was nu
niet, want Rinny werkte nog.” Op een
dag werd hij gebeld door een kennis
die hem uitnodigde voor een rondleiding bij de brouwerij in Arcen. “Aan het
einde van de rondleiding zei hij: ‘Zo, en
nu ga jij dit doen.’ Ik heb er even over
getwijfeld, maar voordat ik de straat
was uitgereden had ik al besloten dat
ik het deed.” Nu geeft hij op oproep
rondleidingen door de brouwerij.
Al jaren is Oostenrijk de vakantiebestemming voor het stel. “Daar gingen
we vroeger met ons gezin al heen,
elk jaar naar dezelfde boerderij. Het is
intussen ons tweede huis geworden.
Nu gaan we zelfs om de twee jaar
samen met de buurt erheen.” Zo’n vier
jaar geleden maakten Ton en Rinny een
reis door Indonesië. “Een schitterende
ervaring was dat”, zegt Ton. Onlangs
reisden ze door Zuid-Afrika, een land
dat veel indruk op hen heeft gemaakt.

“De mensen, de natuur. Het is alsof je
midden in een natuurfilm zit. Bij een
waterpoel zagen we een kudde olifanten drinken en we hebben de big five
(leeuw, buffel, neushoorn, olifant en
luipaard, red.) gezien. Echt schitterend.”
Ook bijzonder was de ontmoeting
met Nobelprijswinnaar Desmond Tutu.
“In Johannesburg bezochten we met
onze groep een kathedraal. Terwijl we
daar rondliepen sloot een priester zich
bij ons aan en vertelde wat over het
gebouw. Hij gaf aan dat bisschop Tutu
elke vrijdag daar de dienst voorgaat.
Helaas hadden we hem net gemist die
dag. De priester merkte onze teleurstelling en zei: ‘Willen jullie hem graag ontmoeten? Dan moet je daar heen gaan,
hij zit in de kroeg.’ Dat is in Zuid-Afrika
het gangbare woord voor café. Dus wij
stapten het café binnen en inderdaad,
daar zat Desmond Tutu aan de koffie.”
Er werd een praatje met hem gemaakt
en uiteraard gingen de reizigers ook met
de aartsbisschop op de foto. “Ik stond
achter hem en had mijn handen op
zijn schouders gelegd. Het is maar een
magere man en ik zei tegen hem dat
hij maar wat extra boterhammen moest
eten”, lacht Ton.
Trots is Ton ook op zijn twee onderscheidingen: de Zilvervos van carnavalsvereniging De Vöskes en de Koninklijke
Onderscheiding die hij in 2012 kreeg.
Met een smoesje werd hij die dag naar
het gemeentehuis gelokt. “Ik heb altijd
gezegd dat zoiets voor mij niet hoefde.
Dat vrijwilligerswerk heb ik altijd met
veel plezier gedaan, daar hoefde ik niet
voor geëerd te worden. Ik dacht die dag
dat ik een gesprek had met de wethouder. Ik had het niet meteen in de gaten.
En dan sta je daar ineens. Dat was wel
wat.”

Ledenraad Rabobank Horst Venray

Twee vacatures ledenraad bij
Rabobank Horst Venray ingevuld
De ledenraad zorgt voor verbinding tussen de leden in de regio Horst aan de Maas, Venray
en Well en Wellerlooi en het bestuur van de Rabobank. In de samenstelling van de ledenraad
vinden jaarlijks een of meerdere wisselingen plaats.

Sudoku

Na overleg met de ledenraad draagt de directie de volgende kandidaten voor:
kieskring Bedrijven:

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

• de heer E.H.P. (Eef ) Leijssen uit Venray
• de heer S.W.A. (Styn) Claessens uit Ysselsteyn
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Zoals in de statuten staat vermeld hebben de leden zelf ook het recht kandidaten voor te dragen.
Wij maken u erop attent dat een dergelijke voordracht schriftelijk dient te geschieden vóór
23 november 2016, ondertekend door 10 of meer leden. Als de directie na deze datum vaststelt dat
het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, dan zijn de voorgedragen kandidaten
automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats. Het nieuwe ledenraadslid
treedt in functie tijdens de ledenraadsvergadering van januari 2017.
Vragen of opmerkingen?
Mail naar directie.horstvenray@rabobank of neem
telefonisch contact met ons op: (077) 389 84 30.

Rabobank Horst Venray
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Wat
zeg je?
Er zijn mensen die er maar niets aan
vinden: die donkere winterdagen waar er
overdag maar nauwelijks een sprankje zonlicht
is. Er zijn zelfs mensen die serieuze klachten
ervaren als het najaar aanbreekt. Toch zegt
het overgrote deel van de inwoners van Horst
aan de Maas, 71 procent, niets te merken van
het ingaan van de wintertijd. “Ik hoef er niet
aan te wennen, maar vind het niet leuk dat
het zo vroeg donker is”, zegt deze persoon.
Een ander laat weten het juist heerlijk te
vinden.
In Nederland zijn winter- en zomertijd in
1977 ingevoerd. Dit werd gedaan vanwege
de oliecrisis. Door in de zomer langer gebruik
te maken van het zonlicht, zou er energie
bespaard worden. Iets meer dan 40 procent

Inwonerspanel

1.672 leden

17
11

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Bespaar mensen dat gedoe’
Nu officieel de wintertijd is aangebroken, worden de dagen weer korter en de avond langer. Sommige mensen kijken hier echt naar uit en
vinden het heerlijk om met de gordijnen dicht en de kaarsjes aan bij de kachel te zitten. Anderen kunnen niet wachten totdat het weer lente
wordt. Iets meer dan een kwart van de inwoners van Horst aan de Maas zegt te moeten wennen als de klok weer een uur wordt verzet, dat
blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Oneens
30%

Eens
41%

Neutraal
29%
Winter- en zomertijd
zijn achterhaald

er zoveel milieubesparende ontwikkelingen
vindt het principe van winter- en zomertijd
geweest, dat het niet meer uitmaakt of we de
achterhaald. “Zomertijd kan de vaste tijd
klok verzetten. Het levert nog steeds alleen
worden. We gaan voor vier maanden terug
maar verwarring op.”
naar de wintertijd.
TipHorstaandeMaas
Bespaar mensen dat
is een samenwerkings
gedoe”, vindt iemand.
verband tussen
“Goed beschouwd
‘Ik zie geen voordelen’
HALLO Horst
heeft het invoeren van
‘Het bespaart energie’
aan de Maas en
een zomertijd weinig
TopOnderzoek.
effect meer. Althans
‘Je moet de natuur niet
Voor meer resultaten
niet het effect dat het
manipuleren’
of aanmelden
had in de jaren 70 en
voor de volgende
80. De economie is
enquête, kijk op www.
toch al een 24-uurs
tiphorstaandemaas.nl
economie. Maar ik vind
Reageren?
de zomertijd wel lekker! Dus van mij mag ie
www.hallohorstaandemaas.nl
blijven” voegt een ander toe. “Sinds 1977 zijn

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

Helicon MBO Helmond

Open dag
Dier
Voeding

Outdoor
en recreatie

helicon.nl

Cr8las is wereldwijd actief in verschillende branches. Met een jarenlange ervaring
in las-, montage- en onderhoudstechniek
en technische ondersteuning zijn wij vele
bedrijven en instellingen van dienst.
Naast onderhouds werkzaamheden en
supervisie op nieuwbouwprojecten en
turbinerevisie hebben wij in onze eigen
werkplaats de mogelijkheid om allerlei
producten te maken of aan te passen,
projecten uit te voeren en onderhoud te
verrichten. Als aanvulling op ons team
zijn wij op zoek naar een:

Fieldservice monteur
Heb jij als MBO-er niveau 4 Mechatronica of Werktuigbouwkunde
affiniteit met alles wat beweegt, Vraag jij je voortdurend af waarom
machines niet optimaal presteren en denk jij een positieve bijdrage
hierin te kunnen leveren? Ben je resultaatgericht, secuur, leergierig
en een teamspeler? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Vereiste ervaring / licentie of certificering
◗ Storings- onderhoudsmonteur
◗ MTS niveau 4 of gelijkwaardig door opgedane kennis , cursus VCA VOL
Wij bieden
◗ Een verantwoordelijke functie in een bedrijf waar een informele
werksfeer en een professionele aanpak hand in hand gaan
◗ Werken in een enthousiast team in een innovatieve werkomgeving
◗ Mogelijkheden voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, o.a.
door cursussen en training on the job

Zondag
27 november

Interesse?!
◗ Kijk op www.cr8las.nl voor de volledige beschrijving van deze vacature.
Reageren kan t/m 2 december, via info@cr8las.nl
Wil je alvast wat meer weten dan kan je bellen met Jan Hurkens
(Field service) 06-51864187.

11.00 - 15.30 uur

Wereldwijd... IJzersterk!
Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl

Cr8las BV . Macroweg 2, 5804 CL Venray . www.cr8las.nl
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Bespreking Poll week 44

Boven 80 jaar niet meer rijden buiten bebouwde kom
Ruim driekwart van de stemmers is het niet eens met de stelling van
twee weken geleden: Boven 80 jaar niet meer rijden buiten bebouwde
kom. Aanleiding voor de stelling waren de nieuwsberichten van enkele
weken geleden waarbij oudere automobilisten betrokken waren bij ernstige ongelukken. Zo veroorzaakte een 88-jarige spookrijder uit Roermond
een dodelijk ongeval en maakte een 70-jarige vrouw een kilometerslange
rit tegen het verkeer in. 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.
Zou het dan niet veel beter zijn om automobilisten vanaf een bepaalde
leeftijd te verbieden bijvoorbeeld buiten de bebouwde kom te rijden?
Nee, vindt 78 procent van de stemmers. Laat deze mensen gewoon op alle
wegen rijden, ze worden niet voor niets na hun 75e elke vijf jaar gekeurd.
De overige 22 procent ziet een verbod daarentegen wel zitten. Wat wil
zo’n keuring nu eenmaal zeggen? Het is vaak een momentopname en zo’n
keuringsarts ziet niet alles.

Te weinig straten vernoemd naar vrouwen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Grad Roosenstraat en Burgemeester Steeghsstraat, dat zijn de namen van
twee nieuwe straten in de nieuwbouwwijk De Afhang in Horst. Opvallend is dat
gemeente Horst aan de Maas weer heeft gekozen om de straten te vernoemen
naar twee mannelijke inwoners, ondanks dat er ook vrouwelijke opties voorhanden waren. Het LGOG Horst heeft op verzoek van de gemeente geadviseerd over
de nieuwe straatnamen. Naast de al twee genoemde, stelde zij ook de namen
van Toos Buijssen en Riet Geurts voor. In heel Horst aan de Maas is er maar één
straat vernoemd naar een vrouwelijke inwoner: het Hanna van de Voortplein in
Tienray. Dat moet anders kunnen. Er zijn behalve de twee al eerder genoemde

inwoonsters, toch wel meer vrouwen van historisch belang geweest voor Horst
aan de Maas? De gemeente geeft aan liever geen straten te vernoemen naar
lokale politici zoals wethouder Toos Buijssen. Maar waarom is er dan bijvoorbeeld
wel een straat vernoemd naar Pieter Bels en niet naar zijn echtgenote Henriëtte
Bels-Koning? Het echtpaar heeft tenslotte samen veel betekend voor de champignonteelt in Horst.
Aan de andere kant is positieve discriminatie ook weer niet de bedoeling.
Van oudsher ligt de focus in de geschiedenis nu eenmaal op mannen.
Te weinig straten vernoemd naar vrouwen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 45) > Afschaffen term ’allochtoon’ goede zet > eens 24% oneens 76%

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

Dilemma tussen economie en cultuurlandschap
onoplosbaar?
Als in deze tijd de kavels moesten worden verruild, dan zou er meer
oog zijn voor het cultuurlandschap dan indertijd het geval was. Als we de
modernisering van onze dorpscentra over zouden kunnen doen, dan
zouden onze dorpen nu een meer uitgesproken en authentieker karakter
hebben.
De aandacht voor het cultuurlandschap houdt in Horst aan de Maas
geen gelijke tred met de explosie aan
economische bedrijvigheid in het
buitengebied. Die activiteit heeft
grote gevolgen voor het aanzien van
ons landschap.

Het is prachtig dat de agrarische
ondernemers in Horst aan de Maas in
staat blijken via innovatie en hard werken een ‘goede boterham’ voor zichzelf
en hun werknemers te verdienen. Er is
geen ondernemer die handenwrijvend
denkt: ‘en nu zal ik eens lekker het

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

nd!

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

landschap gaan verknallen’.
Het is geweldig dat er in onze
gemeente nog schitterende stukken
cultuurlandschap te bewonderen zijn,
waarin de sporen van de arbeid van
onze voorouders nog zijn af te lezen.
Waar flora en fauna kunnen gedijen.
Geen voorstander van het behoud
en herstel van het cultuurlandschap
denkt handenwrijvend: ‘welk agrarisch
bedrijf zullen we vandaag eens de nek
omdraaien’. Ook ik heb die snode plannen niet.

Ik zou het de Horster politiek
willen vragen eens te komen met
oplossingen voor het schijndilemma
dat telkens ontstaat als één van de
twee benaderingen wordt benadrukt
en eenzijdig wordt voorgesteld. Ik stel
voor een economisch verantwoord
plan te ontwikkelen om het waardevolle cultuurlandschap te behouden,
te herstellen en aantrekkelijker te
maken.
Jan Duijf,
Kloosterstraat Horst

D e M a a s p o o r t t h e at e r & e v e n t s
e n s c h o u w b u r g v e n r ay p r e s e n t e r e n

Magische- en
fami liewek

Boek tickets vlloinorgen
familievoorstaens op
en maak k rijzen!
fantastische p

M a a s p o o rt . n l
s c h o u w b u rg v e n r ay . n l

Actieperiode van 12 november t/m 11 december 2016

Wim
weet
het
De laatste
Eens in de zo veel tijd doen
zich momenten voor die je
laten inzien dat de tijd voorbij
vliegt. Je verjaardag kan zo’n
moment zijn. Naarmate je
ouder wordt lijken de jaren
steeds sneller te verstrijken.
Een ander moment dat mij
herinnert aan de snelheid van
het leven doet zich nu voor.
Mijn contract bij HALLO Horst
aan de Maas loopt af en dat
betekent dat ik op zoek ga naar
nieuwe uitdagingen. Twee jaar
lang heb ik met plezier gewerkt
als lid van de redactie van dit
blad. Het eerste jaar deed ik
vooral verslag van zaken die
zich in het weekend afspeelden. Interviews met mensen
van allerlei pluimage, verslaggeving van evenementen en zo
nu en dan een recensie. In het
eerste jaar kwam een groot
deel van de journalistieke
genres aan bod.
Begin dit jaar kreeg ik de
kans om me als redacteur drie
maanden lang nadrukkelijker te
bemoeien met de inhoud van
de HALLO. Voor mij als prille
journalist was dat een ervaring
die me veel geleerd heeft over
het reilen en zeilen van een
lokaal medium. De rol van een
blad als de HALLO is niet te
onderschatten. Wie vervult
anders de waakhondfunctie ten
opzichte van de gemeente?
Wie zorgt anders voor al die
gratis verhalen voor de inwoners van Horst aan de Maas?
In een tijd dat de journalistiek
in de hoek zit waar de klappen
vallen blijft de HALLO knap
overeind. Ondanks beperkte
middelen ontstijgt de HALLO
het niveau van het gemiddelde
huis-aan-huisblad.
Ik hoop dat mijn collega’s
nog lang de tijd krijgen interessante verhalen te blijven
maken. Tegen u, de lezer,
zeg ik: nog veel leesplezier!

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
22 november 2016
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91
of email: griffier@horstaandemaas.nl

Op de agenda staan onder andere de
volgende onderwerpen:
• Voorstel tot het vaststellen van de Herziening toetsingskaders vrijwilligersinstellingen en professionele organisaties.
• Voorstel tot het vaststellen van de
Algemene subsidieverordening gemeente
Horst aan de Maas.
• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan Koppertweg 11
Melderslo.
• Voorstel tot het vaststellen van de ‘1e
herziening van het bestemmingsplan
De Afhang’ en de ‘6e herziening
op structurele onderdelen van het
exploitatieplan De Afhang’.
• Voorstel tot het vaststellen van het
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
2017 - 2021.
• Voorstel tot het vaststellen van Verordening
kwaliteit vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht Horst aan de
Maas.

• Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
krediet voor de aankoop van woningen en/
of strategische panden ten behoeve van
huisvesting statushouders.
• Voorstel tot gewijzigde vaststelling van de
intergemeentelijke Nota Industrielawaai
Trade Port Noord en Trade Port West
(niet gezoneerde deel) en tot ongewijzigde
vaststelling van de intergemeentelijke Nota
Omgevingsveiligheid Klaver 4, Railterminal
en Spoorse Aanpassingen.
• Voorstel tot het vaststellen van het Normenkader 2016.
• Voorstel tot het benoemen van de accountant
voor de boekjaren 2016 en 2017.
U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. De vergadering wordt live in
video uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van het
gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Commissie bezwaren
en klachten

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 22 november 2016 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
Hoorzitting gaat over twee bezwaarschriften
gericht tegen de last onder dwangsom van woning aan Broek in Sevenum en het invorderen
van dwangsommen in verband met bewoning.

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.

Hoorzitting om 19.15 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen het handhavend optreden ten
aanzien van illegaal grondgebruik aan de
Midden Peelweg in America.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de
commissie, mevr. A. Schatorje-Linders,
tel. 077 - 477 97 77.

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
Kerkbosweg ongenummerd
Gerard Smuldersstraat 8
Broekhuizen
Hilkensbergweg 5
Horst
Gebr. v. Doornelaan 17
van Bornestraat 4
Venloseweg 18
Burg. Steeghsstraat
Grad Roosenstraat

Kronenberg
Meerweg 13 t/m 13d

Tienray
Spoorstraat 50

Lottum
Houthuizerweg 20

Horst aan de Maas
Provinciaal Inpassingsplan
Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum
Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2016-2010
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Meerlo
De Cocq van Haeftenstraat 29
Meterik
Schadijkerweg 36
Sevenum
Grubbenvorsterweg 46

Onlangs
opende
“Bij Suus” in
Grubbenvorst
de nieuwe
winkel aan de
Kloosterstraat.
Wethouder
Driessen feliciteerde hen
bij deze
gelegenheid.

Klein Chemisch Afval
In de komende twee weken rijdt de chemokar langs de dorpen. Dan kunt u uw Klein Chemisch
Afval (KCA) inleveren. Bijvoorbeeld lege batterijen, spaarlampen, medicijnen en restjes verf.
Op uw afvalkalender staat wanneer de chemokar bij u in de buurt is.
Ook op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl vindt u de data, tijdstippen en locaties.
Heeft u de chemokar in uw dorp gemist? Iedere 1e en 3e zaterdag van de maand staat hij
tussen 10.00 uur en 14.00 uur bij gemeentewerken, Americaanseweg 43 in Horst.

Nieuwe fase in project HadM Onderdak

16 Toekomstplannen samensmeden tot 1 accommodatieplan
Overal om ons heen vinden er ontwikkelingen plaats die van invloed zijn op de leefbaarheid
van dorpen. Vaak betekent dit dat inwoners de koppen bij elkaar moeten steken om hun
voorzieningen ook voor de toekomst overeind te kunnen houden. In Horst aan de Maas
zijn alle 16 dorpen hier al een jaar mee bezig. De dorpsplannen zijn bijna afgerond of al
aangeboden aan de gemeente. We gaan nu samen kijken hoe we al deze plannen tot één
accommodatieplan kunnen samenbrengen.
Veranderende vraag en behoeften
In onze zestien dorpen vinden we veel sportaccommodaties, scholen, kinderdagverblijven,
gemeenschapshuizen, zorgaccommodaties,
kerken en horeca. Maar we krijgen steeds meer
signalen dat het huidige aanbod niet altijd meer
aansluit op de veranderende vraag en behoeftes van alle inwoners. Zo krijgen we te maken
met steeds minder jongeren en meer ouderen,
een aantal verouderde voorzieningen, individualisering en een toegenomen mobiliteit.
De afstand tot voorzieningen speelt bij sommige doelgroepen geen rol meer.
Gezamenlijke aanpak
Om zo goed mogelijk aan te sluiten op bestaande behoeftes en nieuwe initiatieven van
inwoners, pakken we deze uitdaging gezamenlijk op. Gemeente en dorpen werken intensief
samen aan kwalitatieve en betaalbare accommodaties. Sinds de start van de samenwerking
in 2015 zijn al veel denkbeelden en ideeën
verzameld over de toekomst van de sportaccommodaties, scholen en gemeenschapsaccommodaties in Horst aan de Maas. Hierbij
waren niet alleen besturen van verenigingen,
eigenaren, uitbaters en dorpsraden betrokken,
maar óók leerlingen van het Dendron College
en gebruikers van accommodaties. Vervolgens
zijn de resultaten vertaald naar de afzonderlijke
dorpen en konden werkgroepen aan de slag
met een toekomstplan voor het eigen dorp.

Toekomstplannen
Elk dorp heeft gekozen voor een eigen aanpak
om een gezamenlijke visie op haar voorzieningen te ontwikkelen. Er zijn de afgelopen
periode veel enquêtes en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Dankzij de inzet en
betrokkenheid van veel vrijwilligers is iedereen
een heel eind op weg. Een aantal dorpen is
al klaar en heeft haar plannen aangeboden
aan de gemeente, de andere dorpen zullen de
komende periode het plan aanbieden aan de
gemeente.
Verdere aanpak
Benieuwd naar de verdere aanpak?
De werkgroepen informeren zelf het dorp over
het toekomstplan, voor zover daar behoefte
aan is. De gemeente gaat aan de slag om de
afzonderlijke plannen te verwerken tot een
nieuw accommodatiebeleid voor de gehele
gemeente. Dit wordt teruggekoppeld met de
werkgroepen die de blauwdrukken, zoals de
toekomstplannen ook wel genoemd worden,
hebben opgesteld. Vervolgens bespreekt de
commissie Samenleving het nieuwe accommodatiebeleid en vindt besluitvorming plaats
in de gemeenteraad.
Behandeling in commissie en raad staan
gepland voor het eerste kwartaal 2017.
Vooruitlopend op deze besluitvorming gaan
we, waar mogelijk, al projecten oppakken.

CycloMedia maakt foto’s
vanaf de openbare weg

Op dit moment worden in onze gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia. Met speciaal
uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare
weg.
Deze foto’s worden door ons gebruikt voor
bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, handhaving van openbare orde
& veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke
plannen.
De opnamen worden uitsluitend ingezet voor
publieke of private activiteiten en worden
onder strenge voorwaarden ter beschikking

gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar
gemaakt.
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar
kunt u contact opnemen met CycloMedia
Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE
ZALTBOMMEL, Nederland. Meer informatie:
www.cyclomedia.com

Bomen dunnen Venrayseweg
In de komende periode worden aan de Venrayseweg richting Castenray (vanaf de Oude
Lind tot aan de Veld Oostenrijk) enkele bomen weggehaald.
In het verleden zijn hier de Amerikaanse eiken te dicht op elkaar geplant, waardoor ze elkaar
hinderen in de groei. Om het karakteristieke van de weg in de toekomst toch te behouden,
worden er enkele bomen gerooid.

Afgelopen week vierde het echtpaar Philipsen - Vermeulen uit Sevenum hun 60-jarig huwelijksfeest. Uit handen van burgemeester van Rooij ontvingen zij een boeket bloemen en het herinneringsbord.

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR

www.bekro.nl

www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

7 dagen per week
najaarsshoppen
Trefcenter Venlo is
7 dagen per week open.
Kijk op www.trefcenter.nl
voor de openingstijden.

Het meest
GEVARIEERDE
shoppingcenter van
Nederland

Volg Trefcenter Venlo
op FACEBOOK en
blijf op de hoogte
van nieuws,
aanbiedingen en
leuke acties

Kijk iedere week op
www.trefcenter.nl
voor nieuwe
AANBIEDINGEN

sogood
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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.

Vertrouwen en luisteren of aanhoren
De afgelopen 2,5 jaar als gemeenteraadslid heb ik veel zaken de revue
zien passeren. In de resterende raadsperiode komt er een aantal echt
majeure projecten aan en gaat het om veel geld.
Ik denk dan onder andere aan
het accommodatieplan, zwembad,
‘t Gasthoês en Afslag 10. Het valt me
op dat er bij nagenoeg elk project
verenigingen, stichtingen, dorpsraden of andere instanties aan de
voorkant meedenken of zelf met

ons volste vertrouwen. We moeten
luisteren naar hun input en hen niet
alleen aanhoren.
Het is de kunst om je als raadslid
niet te bemoeien met de details maar
initiatieven komen. Het zijn dus echt
juist te controleren op hoofdlijnen.
niet alleen maar plannen vanuit het
gemeentehuis. Juist die betrokkenheid Te vaak hebben we de neiging om
van inwoners maakt dat men zelf vaak in die rol te kruipen en juist niet te
focussen op het grote geheel. Het is
al zorgvuldig kijkt naar nut en noodeen groot goed dat we enorm veel
zaak. Juist onze inwoners zijn kritisch
betrokken en gepassioneerde burgers
op de kosten en verdienen dan ook

hebben die mee willen denken en
bouwen aan een leefbaar Horst aan
de Maas. Alleen door goed te luisteren
en vertrouwen te geven blijven we
zulke enthousiaste en betrokken inwoners ook vasthouden.
Wilt u iets kwijt dan wil ik daar
graag naar komen luisteren.
John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

Ietwat rare maar wel aparte behandeling begroting 2017…
Sjongejonge, wat een commotie. Niet over de begroting 2017.
Daar ging het nauwelijks over. Wederom sluitend gemaakt met een greep
uit de reserves van 1,6 miljoen euro. Vorig jaar zei coalitiepartij Essentie
nog dat de reserves hier niet voor waren bedoeld. Gewoon minder
uitgeven lijkt ons. Volgend jaar komt D66 bij een tekort met alternatieven.
De coalitiepartijen vertelden vooral
hoe goed het gaat in Horst aan de
Maas. En blij met de vele initiatieven
van onderop die ze stevig omarmen
(tenminste als het in hun straatje past;
dus bijvoorbeeld niet Behoud de Parel,
Behoud de Paes en Werkgroep Klevar)

En natuurlijk de grote projecten
die op stapel staan zoals Gasthoês,
Sportzone. Hier is geen geld voor
gereserveerd. “Te vroeg”, volgens de
wethouder, we weten niet wat dat
gaat kosten. Als D66 waren we kritisch.
Het gekissebis over het recht van

vragen stellen zijn we beu. We willen
antwoord op gestelde vragen want dit
is gewoon nodig voor onze controlerende taak. Maar dit is al langer een
strijdpunt tussen coalitie en oppositie.
Gelijke informatie is ook een must. Het
dualismegehalte is volgens ons niet
hoog als collegeleden overleg hebben
met fractieleden. De PvdA reageerde
hier ongemeen fel op. Ook liet D66
weten dat er te veel besloten vergaderingen en bijeenkomsten zijn. Uiteraard
is het logisch dat er over vertrouwelijke

zaken van personen alleen in beslotenheid gesproken mag worden.
Ten zeerste verbaasd waren we over
de uitgesproken negatieve opmerkingen
van CDA én PvdA over een persoon,
door beiden genoemd met naam en
toenaam, die stukken publiceert op een
politiek blog horstsweethorst. Bedoelde
persoon is weliswaar lid van D66, was
commissielid maar schrijft onder eigen
naam. D66 staat voor vrijheid van
meningsuiting. Iedereen is vrij is om
onder eigen naam te publiceren wat

hem/haar goeddunkt. Onbegrijpelijk,
dat dit in de raadszaal mocht gebeuren. Compliment voor ons jonge raadslid Jim Weijs die de aanvallers kort en
duidelijk van repliek diende.
Wilt u het fijne van deze bijna
aan een hetze grenzende actie tegen
D66 weten, lees dan de bijdragen op
de blog van horstsweethorst en de
Facebook-pagina van de fractievoorzitter van de PvdA.
Jos Gubbels,
Fractieleider D66

achteraf waardoor de SP zich afvraagt of
er aan de voorkant wel goed gerekend
wordt en of er creatief gekeken wordt
als er zich tussentijds financiële tekorten
voor doen. In de toekomst wacht ons
een aantal grote projecten dat veel
geld gaat kosten. Denk aan ’t Gasthoês,
het zwembad en het accommodatiebeleid. Er waren voor dit soort projecten
geen reserveringen opgenomen in de

begroting. Besturen is vooruitzien
noemde de SP tijdens de begrotingsbehandeling, dit zien we bij dit college
niet altijd terug. De komende jaren zou
dit college de begroting wel sluitend
krijgen. Hier is de SP nog niet zo zeker
van als we vooruit kijken en zien wat
er nog allemaal op ons af gaat komen.
Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas

Besturen is vooruitzien
Op dinsdag 8 november vond de begrotingsbehandeling weer plaats.
De SP kijkt hier als oppositiepartij natuurlijk kritisch naar. Waar er complimenten uitgedeeld konden worden hebben we dit gedaan.
Er komt extra budget voor integratie waar we als SP erg blij mee zijn.
Het hekje blijft om het sociaal domein
staan. Dit betekent dat het geld wat
er over is binnen het sociaal domein
niet aan andere zaken besteed mag

worden maar ingezet wordt voor verbetering en verbreding van goede zorg.
Toch heeft de SP tegen deze begroting
gestemd. Waarom zult u zich afvragen, de begroting is toch sluitend? Ja
in zekere zin wel maar niet nadat er

1,6 miljoen euro uit de algemene reserves is gehaald om het gat te dichten. Nu
zijn de algemene reserves wel bedoeld
om tegenslagen op te vangen maar zo’n
gat in een begroting getuigd niet van
goed financieel beleid van dit college.
Ook bij andere projecten wordt geld uit
de algemene reserves gehaald, bijvoorbeeld de werkzaamheden aan het dak
van het gemeentehuis. Dit gebeurt altijd

CSI de Peelbergen

17 - 20 november 2016 | Internationaal springevenement

TIS
GRA REE
T
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Nieuw
Vier dagen lang kunt u
heerlijk eten in ons
a la carte restaurant

Alle dagen is de entree
gratis! Kom gerust een
kijkje nemen

Zaterdagavond
19 november
wordt gezellig afgesloten
met een internationaal

feestje!

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

Zondag
20 november
Om 15:00 uur wordt de
Parkhotel Horst Grand Prix
verreden.
Deze barrages wilt u niet
missen!

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

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam:
Daan Raassens
Leeftijd:
13
School:
Dendron college
Woonplaats: Horst
Welk nummer heb je grijs
gedraaid?
Het nummer van Vobeat: The bliss.
Toen ik het de eerste keer hoorde,
moest ik een beetje aan wennen aan
deze muziek. Later heb ik het nog
een keer gedraaid en nu kan ik niet
meer stoppen met naar dit nummer luisteren. Ik ben nu een grote
fan en ben dinsdag naar hun concert
geweest. Verder heb ik ook veel cd’s
van Volbeat.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou door Amerika willen backpacken en de grootte van de wereld wel
eens willen zien. Los Angeles lijkt me
een geweldige stad, omdat dit een
grote stad is waar veel beroemdheden
rondlopen.

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Op dit moment ben ik nog flink aan
het leren op school. Ik zit nu in de
tweede klas op het vmbo. Hier heb ik
heb het dus erg druk mee en zou het
daarom dus niet weten. Mijn diploma
halen is op dit moment mijn belangrijkste doel.
Wat deed je als kind het liefst?
Ja ik ben nu nog een kind, dus voetballen bij Wittenhorst. Voetbal is mijn
grote hobby. Dit doe ik drie keer in
de week met mijn team en daarbij
voetbal ik nog wel eens met mijn
vrienden. Wat ik deed toen ik echt een
klein kind was, is met de Hotweels
spelen, maar dat zit er voor nu niet
meer in.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Mijn vrienden zijn allemaal hetzelfde,
hierdoor passen we goed bij elkaar
en hebben we een hechte band.
We zijn vaak samen op het voetbal-

20 NOVEMBER KOOPZONDAG

DOLLE
DAGEN!

OP DE DAMES-, HEREN-,
NACHTKLEDING- EN
SCHOENENAFDELING
Gratis
parker en
voor de
deur!

aan
Daan Raassens

veld te vinden. Ze zijn er altijd voor
me en als ik vraag: gaan jullie mee
voetballen, zeggen ze bijna altijd ja.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou heel graag willen kunnen
vliegen. Dan zou ik meteen naar
Amerika vliegen voor mijn reis. Dat is
een stuk handiger dan met het vliegtuig.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Aan een mooie reis. Zoals afgelopen
jaar toen we in Turkije zijn geweest.
Dit vond ik echt een hele gave vakantie omdat we een jeepsafari hadden
gemaakt.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Nog een dagje school en dan heb
ik lekker weekend. Dit omdat ik in
het weekend altijd wel leuke dingen
gepland heb en weekend altijd toch
wel wat leuker is dan school.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdagavond ga ik graag met
familie naar een VVV-wedstrijd of kijk
ik met mijn vrienden naar voetbal op
de tv. Voetbal komt dus altijd terug in
mijn weekend. Op zaterdagavond kijk
ik graag een film. Meestal kijk ik dan
westernfilms van Clint Eastwood, waar
veel actie in voor komt. Zonder actie
vind ik films niet zo leuk.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen ik vorig jaar met de D4 van
Wittenhorst kampioen werd en we
met een oude vrachtwagen door het
centrum van Horst reden. Dit vond ik
een heel mooi moment en voelde me
ook superblij. Iedereen was supertrots
op mij en mijn team
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Wanneer ik een onvoldoende heb
gehaald en de leraar zegt het door de
klas. Het is natuurlijk niet zo fijn dat
iedereen dat dan meteen weet. Dan lijkt
het net alsof ik niet zo slim ben terwijl
ik het gewoon een moeilijk vak vind.
Welke vraag zou je willen stellen
aan een helderziende?
Hoe het over 20 jaar met me zou
gaan. Zou ik dan verliefd, verloofd of
getrouwd zijn? Zou ik dan kinderen
hebben en hoeveel dan? Hier heb ik
nu nog helemaal geen idee van, dus ik
zou het wel willen weten.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Mijn juf uit groep 8 gaf mij het advies
om naar vmbo-b te gaan, waar ik het
nu super naar mijn zin heb. Ik heb
veel aan dit advies gehad en had het
ook niet anders gewild. Als ze me had
geadviseerd had om een hoger niveau
te gaan doen, was het misschien wel
te moeilijk voor me geweest. Nu gaat
het goed op school en heb ik veel
goede cijfers.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn PlayStation 4. Ik besteed veel tijd
achter de PlayStation. Gamen is dus
ook een van mijn hobby’s. Ik game
vaak zelf of met mijn vrienden.
Wat is je favoriete game?
FIFA 17. Dit is een voetbalgame en
combineert dus mijn hobby’s voetbal
en gamen. Met deze game kan ik tegen
mijn vrienden, mijn neven of online
tegen mensen wedstrijden spelen.

Provinciale mededeling

van 13.00 tot 17.00 uur

Kennisgeving door
Gedeputeerde Staten van Limburg
Gewijzigd vaststellingsbesluit provinciaal inpassingsplan
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Graag tot ziens bij:

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

jongeren 19

Meer informatie op:
www.limburg.nl/Bekendmakingen en
www.ooijen-wanssum.nl
RMT/46

Surprise,
Surprise
Deze week kan ik natuurlijk
niet dit onderwerp voorbij laten
gaan: de uitslag van de
Amerikaanse verkiezingen.
Zoals ik al zei in mijn laatste
column heb ik de verkiezingen
met veel interesse gevolgd. Ik
ben nog net niet tot midden in
de nacht opgebleven om de
uitslag te horen.
Toen ik de volgende morgen
wakker werd, schrok ik wel van
de uitslag moet ik zeggen.
Ik had het niet echt zien
aankomen en ik hoopte eigenlijk
dat het een andere uitslag was
geweest. Donald Trump is
namelijk de nieuwe president
van de Verenigde Staten. Tijdens
het schrijven van mijn vorige
column was ik er nog heilig van
overtuigd dat Hilary Clinton wel
zou winnen. Ik had het dus goed
mis.
Trump heeft dus gewonnen
en ook niet zo’n beetje. Met een
dikke meerderheid is hij op
9 november als winnaar uit de
bus gekomen. Natuurlijk was dit
het onderwerp van de volgende
dag. Op de gangen van het
Dendron College hoorde je wel in
elk gesprek de naam Trump of
Clinton vallen. Wel fijn dat jongeren nog zo veel interesse hebben
in politiek.
Had ik liever Clinton zien
winnen? Ja dat zeker. Niet alleen
omdat ze een vrouw is en ik toch
wel feministisch ben aangelegd,
maar ook omdat ik Clinton iets
prettiger vind dan Trump.
Maar ja we moeten het er
maar mee doen. Ik moet wel
zeggen dat ik hem een stuk
milder vond in zijn laatste
speech. Misschien gaat het
allemaal wel meevallen en zijn
we in paniek geweest over niks.
Laten we het hopen voor
Amerika!
Nu de Amerikaanse verkiezingen eindelijk klaar zijn
kunnen we het weer over leuke
dingen hebben. Tot de volgende
keer en laten we hopen dat ik
het dan over een luchtiger
onderwerp kan hebben.
Liefs, Puck
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

is wegens uitbreiding van ons
team op zoek naar een:

teeltmedewerker

m/v

• wij bieden een afwisselende baan met
alle voorkomende werkzaamheden in
onze champignonkwekerij
• fulltime dienstverband
• goede enthousiaste en flexibele inzet
• ervaring in de champignonteelt is een pré
Heb je interesse?
Stuur je reactie dan schriftelijk naar:
info@sikes.nl /
Rouwkuilenweg 43 5813 BH Ysselsteyn

Blijspel van Setovera
Toneelvereniging Setovera uit Sevenum trad afgelopen twee weken op met haar blijspel ‘Broeders beej
nonne, woa zien we aan begonne?’. De voorstelling vond plaats in De Wingerd in Sevenum.
De voorstelling nam haar bezoekers mee naar de zusters van de Heilige Hart Orde, waar de nonnetjes hun
leven in armoede slijten. Dit saaie leven wordt ernstig verstoord als vanuit het bisdom Roermond besloten
wordt dat enkele broeders van de Carmelietenorde hun intrek moeten nemen in het klooster, dit weliswaar
zeer tegen de zin van Moeder. Vanaf dat moment staat het leven van de nonnen totaal op z’n kop.

Driesvenplant BV en Driessen Blueberries BV is een
bedrijf van 65 hectare blauwe bessen en 10 hectare
containerteelt. Het vermeerderen van de planten
gebeurt bij Driesvenplant BV.
Het productieproces van de bessen is ondergebracht
bij Driessen Blueberries BV.

Erelid D’n Dreumel
Toën Jenniskens is zondag 13 november gehuldigd als erelid van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst.
Dit vond plaats tijdens de officiële start van het carnavalsseizoen voor de leden in ’t Gasthoês in Horst.

Voor ons bedrijf Driessen Blueberries BV in Melderslo
zoeken wij een:

Allround Medewerker
Fruitteelt m/v
De werkzaamheden vinden plaats op verschillende teeltlocaties
in en rondom Melderslo. De Allround Medewerker Fruitteelt
deelt het eigen werk in aan de hand van te realiseren (dag)
planningen. Dit gebeurt in overleg met leidinggevende en
directe collega’s. De functie bevat specialistische aspecten
zoals de gewasverzorging, de controle/bestrijding van ziekten/
plagen, watermanagement en het interpreteren en toepassen
van voedingsschema’s.
De functievervuller is verantwoordelijk voor het zelfstandig
verrichten van werkzaamheden in de teeltvoorbereiding en
gewasverzorging, waarbij de controle van het groeiproces
en de klimaatsituatie van groot belang is.
Verder draagt de functiehouder de zorg voor het technisch
onderhoud aan het machinepark/installaties en het overdragen
van gegevens.
Wij vragen
• kennis van volle grond- en substraatteelt;
• spuitlicentie 1 en 2;
• rijbewijs CE;
• technisch inzicht;
• zelfstandig kunnen werken en oplossend vermogen;
• goede sociale vaardigheden (ook Duits talig);
• computervaardigheden en kundig met GPS;
• bereid om weekenden te werken;
• kennis van blauwe bessen (zachtfruit) is een pre.
Wij bieden
Bij goed functioneren een duurzame arbeidsrelatie op basis
van een fulltime dienstverband.
Aanvangsalaris is conform de CAO voor de Open Teelten.
Opleiding & ontwikkeling is onderdeel
van onze secundaire arbeidsvoorwaarden.
Reageren
Kandidaten die een bijdrage willen leveren aan het succes van
onze organisatie worden uitgenodigd om te reageren.
Uw CV en motivatie kunt u uitsluitend per e-mail sturen naar
marcel@driesvenplant.nl, ter attentie van Marcel Driessen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Op deze dag was dit tevens ook de
start van het 5x11 jubileumjaar.
Dit wordt gevierd in november 2017.
Deze gelegenheid was voor D’n
Dreumel aanleiding om haar langst
zittend lid, Toën Jenniskens, te huldigen
tot erelid. Voorzitter Edwin Lemmen
verrichte deze huldiging met het

uitreiken van de eremedaille en de
bijbehorende oorkonde, voorafgaand
met een toespraak over Toëns levensloop bij D’n Dreumel. Toën werd lid van
D’n Dreumel in 1965. Hij was onder
meer secretaris, lid van de Raad van Elf
en de bouwcommissie, mede-initiator
van de Klos en nog steeds actief als lid

van de Kloscommissie. “Ondanks het
feit dat Toën al zo’n 40 jaar in Maastricht woont, waar hij stadsarchivaris
was, is Toën enorm betrokken gebleven
bij D’n Dreumel door trouw de
activiteiten te blijven bezoeken en zich
in te zetten voor de vereniging”, aldus
de carnavalsvereniging.

Kerstconcert Harmonie-Orkest
Noord-Limburg
Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) geeft op zondag 11 december om 15.00 uur een kerstconcert in
MFC De Meulewiek in Meterik.
Het concert wordt mede gestalte
gegeven door Meriko Vocaal. Normaal
gesproken staat dit koor onder leiding
van dirigent Hilde Ubben, maar voor
dit concert wordt het gedirigeerd door
Marjolein Vermeeren.

Meriko Vocaal heeft een vast
ensemble dat het koor ondersteunt.
Op de basgitaar speelt Marcel Knoops,
op de drum Frank Jenniskens, op gitaar
Koen Muysers en als toetsenist speelt
Thijs Mooren. Daarnaast verleent

dirigente Marjolein Vermeeren
(HONL) met een fluitensemble van
de Koninklijke Harmonie Unie uit
Sevenum medewerking aan het
concert. Voor meer informatie,
kijk op www.honl.nl
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Cox Aardbeien in Horst

Inleverpunt Edukans
Schoenmaatjes
Inwoners van Horst aan de Maas kunnen op woensdag 23 en 25 november schoenendozen inleveren bij Cox Aarbeien aan de Venrayseweg 117.
De versierde en gevulde schoenendozen zijn voor Edukans en gaan als
cadeau naar kansarme kinderen in Afrika, Azië en Oost-Europa.

Landschap Horst aan de Maas

Snoei- en kapactiviteiten in
Horst aan de Maas
Stichting IKL en Landschap Horst aan de Maas organiseren zaterdag 17 december een fruitbomensnoeiclinic in Horst aan de Maas. De clinic is voor zowel beginners als mensen die al eens een snoeicursus hebben
gevolgd.
Tijdens de snoeidag draait het om
het snoeien van fruitbomen. Bij deze
actieve clinic snoeien wordt een stukje
theorie kort besproken. Het is niet
nodig gereedschap mee te nemen.
Warme werkkleding en waterdichte
schoenen wordt aangeraden. De
snoeilocatie is in Horst aan de Maas en
wordt bekendgemaakt na aanmelden
bij j.kluskens@ikl-limburg.nl

Mensen die fruitbomen hebben
wordt geadviseerd zich ook aan te
melden voor de snoeicursus voor
fruitbomen. Deze vindt in januari 2017
plaats en bestaat uit een theorie- en
praktijkavond. Aanmelden kan via
info@landschaphorstaandemaas.nl
Daarnaast is er op zaterdag
3 december ook een open werkdag
met als doel een bijdrage te leveren

aan natuurbeheer in de vorm van
een hakhoutdag. Er wordt verzameld
bij de schaapskooi in de buurt van
de rotonde Middelpeelweg op de
Helenaveenseweg. Het bos waarin
vervolgens gewerkt wordt ligt op
een perceel nabij De Schatberg in
Sevenum. Aanmelden hiervoor kan via
hetzelfde emailadres van Landschap
Horst aan de Maas.

HALLO voordeelpas
Deelnemers
ANBISE
Elk jaar doen veel scholen,
kerken en verenigingen in Horst en
omstreken mee met Schoenmaatjes.
Deelnemers kunnen zich via
www.edukans.nl/schoenmaatjes
opgeven. Ze kunnen ook gratis
standaard schoenendozen bestellen.
De actie loopt tot de kerstvakantie.
Schoenmaatjes is een actie van
Edukans, een ontwikkelingsorganisatie gericht op onderwijs.

Edukans helpt in ontwikkelingslanden kansarme kinderen naar
school. Ook organiseert Edukans scholenacties om kinderen in Nederland
te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking.
De openingstijden van het inleverpunt Cox Aardbeien zijn woensdag
23 november van 12.00 tot 14.00 uur
en vrijdag 25 november van 14.00 tot
16.00 uur.

Inzegening gedachtenkruis Sevenum
Het gedachtenkruis achter Renkenstraat 19 in Sevenum wordt op
zondag 20 november om 11.30 uur ingezegend. Kapelaan Terrence doet
de inzegening.

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

anco lifestyle centre

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

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

De Bekkerie

Een kop koffie of thee voor E 1

Blauwebessenland
E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power

E 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

5% korting op de rekening

Brownies & downieS

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie

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

15% korting op voet- en
huidproducten

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor E 1

Ruitersport Equidrôme

10% korting op een diner
voor 2 personen

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

Center Parcs Het Meerdal

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

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

DMS-Service

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

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

FotoID

10% korting op een fotosessie

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor E 1

Het nieuwe kruis met corpus is ter
nagedachtenis aan de oud-bewoners
van de boerderij herplaatst. De letters
INRI zijn de eerste letters van Jezus
Nazarenus Rex Judaeorum (Jezus de
Nazarener, Koning der Joden). Dit opschrift stond boven aan het kruis van
Christus.

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

10% korting op een zonnebril

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Het kruis werd opgericht nog voor
1900. Dit merantihouten kruis vervangt
het houten kruis dat oorspronkelijk aan
de Renkenstraat stond. Het corpus is
een replica van het corpus dat in circa
1960 door toedoen van mevrouw
Elisabeth Roodbeen-Van den Munckhof
bewaard is gebleven.

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

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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Wittenhorst wint
belangrijke punten
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Op sportpark Soetendaal in Vierlingsbeek werd zaterdag 12 november
de vooruit gespeelde wedstrijd Volharding-Wittenhorst gespeeld. Niet zomaar een wedstrijd. Beide teams hadden groot belang op de volle winst
gezien de ranglijst én de uitslag van een week terug.
Reeds in de derde minuut wist
Volharding de score te openen. Uit een
hoekschop stond Tim Brouwer
ongedekt en hij wist de afgeslagen bal
ineens op de pantoffel te nemen en dit
betekende de 1-0. Wittenhorst
probeerde er toch een goed vervolg
aan te geven. De pass op Bram Rubie
kwam net niet goed, anders had hij
alleen voor de doelman gestaan.
Bart Spreeuwenberg probeerde het met
een schot vanuit een corner. Ditmaal
ging de bal net naast.
In de dertigste minuut kreeg
Wittenhorst een nieuwe domper te
verwerken. Een schotpoging werd
beroerd door Bart Spreeuwenberg en
dit betekende een zuivere penalty.
Tim Brouwer nam zelf de penalty en
bracht de stand op 2-0. Wittenhorst
speelde ondanks de achterstand een
behoorlijke partij. De aansluitingstreffer ontstond toen Joost van Rensch
alleen op avontuur ging en uit deze
situatie verschalkte hij doelman Job
Vullings: 2-1. Na de pauze probeerde
Wittenhorst door te gaan door de

achterhoede onder druk te zetten.
Er ontstonden ook mogelijkheden
voor de thuisclub. Zo kon invaller Rick
Tissen plots opduiken voor doelman
Sjors Wit. De 3-1 leek in de maak,
maar gelukkig was de afwerking
wat minder. De 2-2 leek in de maak
toen een heuse scrimmage volgde.
Niemand kon de juiste richting geven.
Met de inbreng van Denny Bongers
had Volharding de nodige problemen.
Uit een van zijn acties kon tenslotte
Bart Spreeuwenberg wél de bal in het
doel plaatsen: 2-2.
Het hek was van de dam. Met veel
bezieling werd het vijandelijke doel
opgezocht. Een mooie pass op de
snel inkomende Frank Peeters was
twee minuten later goed voor de 2-3.
De koek was nog niet op. Volharding
gooide nog eens alles op de aanval.
Een nog grotere scrimmage nu voor het
Wittenhorstdoel. Ook dit leverde niks
op. In de extra tijd kon Denny Bongers
in samenwerking met Daan Verlijsdonk
de beslissende 2-4 op het scorebord
brengen.

Trainer na dit seizoen
weg bij Sparta
Sparta-trainer Bob Maas vertrekt na het huidige seizoen bij de club. Hij heeft aangegeven toe te zijn aan
een nieuwe uitdaging.
Maas startte vier jaar geleden als
trainer van de A-jeugd. Na een jaar

stapte hij over naar het tweede
selectieteam. Halverwege dat seizoen

nam Maas de taken over van de
toenmalige hoofdtrainer.

Hegelsom wint eenvoudig
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Hegelsom heeft zondag 13 november goede zaken gedaan door ST Helenaveen/Griendtsveen met 4-1 in eigen
huis te verslaan en loopt nu in op concurrent America, die met 4-2 van Neerkandia verloor. Het was geen geweldige
wedstrijd namens beide kanten, maar enkele goede aanvallen van Hegelsomse kant maakten het verschil.
De wedstrijd begon redelijk stroef,
maar al gauw kregen beide ploegen
kleine kansen. Na 13 minuten voetballen stond de 1-0 op het scorebord.
Jordi Geurts kopte de bal uit een corner
naar beneden in de richting van de
goal. De doelman dook over de bal
heen waardoor de bal in het doel
belandde. Hegelsom ging daarna verder
op zoek naar de 2-0 en kreeg enkele
grote mogelijkheden maar de keeper,
de lat en de paal stonden enkele keren
in de weg. Helenaveen/Griendtsveen
kwam er af en toe goed uit maar dit
leverde geen grote kansen op.
Na de rust ging Hegelsom verder

op zoek naar de 2-0. Juul Janssen werd
ingebracht voor de geblesseerde Bram
Cox en maakte niet veel later de 2-0
na een goed uitgespeelde counter.
De wedstrijd leek beslist, maar niets
was minder waar. Een droge knal van
Piet Kuijpers zorgde ervoor dat de bal
onhoudbaar was voor Joris Hagens,
dit betekende de 2-1 en het werd
weer een wedstrijd. Helenaveen/
Griendtsveen begon meer te voetballen en kreeg enkele mogelijkheden op
de 2-2, maar de bal viel aan de andere
kant in het doel. Jordi Geurts maakte
zijn tweede van de middag en zette
de 3-1 op het scorebord, nadat hij de

keeper voorbij speelde en de bal in het
lege doel kon tikken. De wedstrijd was
nu definitief beslist en in de laatste
minuten viel er nog een doelpunt aan
de zijde van Hegelsom. Juul Janssen
maakte ook zijn tweede van de middag
nadat hij de bal simpel kon binnentikken na opnieuw een messcherpe
counter. De overwinning voor de mannen van Hegelsom was dan ook meer
dan terecht. Door deze overwinning
weet Hegelsom zich te handhaven op
de vierde plaats en door de nederlaag
van America (de nummer drie) het gat
op de geel-zwarten te verkleinen tot
drie punten.

Aarts Conserven produceert hoogwaardige fruit- en groenteconserven, gevestigd in Lottum.
Vakmanschap en verse grondstoffen maken onze producten zo lekker!
Ter versterking van ons team zijn we per direct op zoek naar 2 nieuwe medewerkers:

Medewerker
Technische dienst
Werkzaamheden
• Het in goede staat van onderhoud
houden van de productie-installaties
en apparatuur, zodanig dat een
storingsvrije en veilige productie wordt
gerealiseerd;
• ombouwen van (gedeeltes) van
het machinepark bij wisseling van
producten zodat tijdig overgeschakeld
kan worden naar een nieuw product;
• het optimaliseren van bestaande
machines;
• volledig zelfstandig werken.
Functie-eisen
• MBO werktuigbouwkunde;
• enige ervaring met elektro- en PLCtechniek (Siemens) voor het verhelpen
van kleine storingen;
• ervaring in of met machines uit
de voedingsmiddelenindustrie
is een pre.

Proﬁel
• Flexibel en collegiaal;
• no-nonsense;
• stressbestendig;
• nauwkeurig werkend;
• bereid om wanneer nodig op zaterdag
te werken en in het hoogseizoen mee te
draaien in een tweeploegendienst.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform
de CAO voor de Groenten- en
Fruitverwerkende Industrie, aangevuld
met een uitstekend pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Marc Theunissen,
tel. 077-366 1404. Stuur een CV met
motivatiebrief per e-mail naar:
m.theunissen@aartsconserven.nl

Medewerker
Etiketteerafdeling
Werkzaamheden
• Voorbereiden van alle voorkomende
etiketteerwerkzaamheden;
• etiketteermachines ombouwen,
instellen en bedienen;
• verhelpen van storingen aan
etiketteermachines;
• controleren van machine instellingen,
etiketten, coderingen en palletstapelingen;
• administreren van gedane werkzaamheden;
• afdeling opgeruimd en netjes houden;
• aansturen van medewerk(st)ers op de
etiketteerafdeling bij afwezigheid van
Chef Etiketteerafdeling.
Functie-eisen
• MBO werk- en denkniveau, afﬁniteit
met techniek;
• ervaring in de voedingsmiddelenindustrie is een pre;
• heftruckcertiﬁcaat of bereidheid dit te
behalen.

Proﬁel
• Flexibel en collegiaal;
• no-nonsense;
• stressbestendig;
• nauwkeurig werkend;
• bereid om wanneer nodig op zaterdag
te werken en in het hoogseizoen mee te
draaien in een tweeploegendienst.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform
de CAO voor de Groenten- en
Fruitverwerkende Industrie, aangevuld
met een uitstekend pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Voor meer informatie over de functie kun
je contact opnemen met
Moniek Staaks, tel. 077-366 1404
Stuur een CV met motivatiebrief per
e-mail naar: m.staaks@aartsconserven.nl

Aarts Conserven B.V. • Houthuizerweg 20, Lottum • Tel.: (0)77 366 1404 • www.aartsconserven.nl
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TV Apollo ’69 start project voor mensen
met een beperking
Tennisvereniging Apollo ’69 uit Sevenum wil de komende jaren een meer maatschappelijke positie gaan
innemen. Daarom wil de tennisclub begin volgend jaar beginnen met een project waaraan mensen met een
handicap en kinderen uit achterstandsgezinnen kunnen meedoen. Apollo ’69 vindt het belangrijk dat iedereen,
ongeacht beperking, mee kan sporten.

Teun Spijkhoven, bestuurslid van
de tennisvereniging, kwam met het
idee. “Twee jaar geleden wilden wij
als sportclub laten zien aan onze leden
en aan de maatschappij waar wij voor
staan”, vertelt hij. “We wilden een

maatschappelijk betrokken tennisclub
worden. Vervolgens kwam het idee
om iets te doen met mensen met een
beperking en kinderen uit achterstandsgezinnen. Zij verdienen het ook
om zich bij een sportclub te sporten.

Voor deze doelgroepen is het vaak een
moeilijke stap om zich aan te melden.
Zo wordt er vaak geen rekening
gehouden met hun beperkingen en
financiële mogelijkheden. Daar willen
wij dus verandering in gaan brengen.”

Heren Hovoc pakken winst
tegen Hajraa
Door: volleybalvereniging Hovoc
Hovoc DS1 uit Horst reisde zaterdag 12 november naar Gennep om het op te nemen tegen Flamingo’s DS2. Het
eerste herenteam van Hovoc wachtte thuis Hajraa HS1 op uit Eindhoven.
Na vijf wedstrijden beginnen de
contouren van de competitie steeds
meer vorm te krijgen. Nog niet
iedereen heeft elkaar kunnen treffen,
maar iedereen ‘gluurt’ naar elkaars
resultaten. Na vijf gespeelde wedstrijden staat Hovoc HS1 tweede in de
ranglijst met één wedstrijd minder
gespeeld. Zaterdag 12 november stond
de zesde wedstrijd tegen Hajraa HS1
uit Eindhoven op de lijst. Ze bedienen
zich met de vierde plaats in de
ranglijst. Tot vorig jaar speelden ze
tweede divisie. Allerminst een
tegenstander om te onderschatten.
Er werd op het scherpst van de snede
gespeeld. Hajraa trok alles uit de kast
om het spel van de Horst te ontrege-

len. Hajraa maakte gretig gebruik van
een dip waar Horst even in zat.
Uiteindelijk wist de thuisspelende
ploeg met behulp van het publiek de
overhand te krijgen en zette Hajraa op
haar plaats. Hovoc heeft Hajraa de deur
gewezen met 25-21, 25-18, 17-25 en
25-16. Door deze winst blijven de
heren op de tweede plek staan op de
voet gevolgd door Limac HS1.
De dames van Hovoc hadden een
goede voorbereiding voor de wedstrijd
tegen Flamingo’s. Helaas liepen ze
al snel tegen een achterstand aan.
Zij leken geen partij voor Gennep.
De eerste set werd verloren met 25-18.
Set twee was wederom niet voldoende
en ook die verloren de dames van

Hovoc met 25-18. In set drie gingen de
dames beter van start en namen een
voorsprong van 8-18. Op een stand
van 13-22 werden de dames onnodig
onder druk gezet en kon Flamingo’s
steeds dichterbij komen, waardoor het
tot de laatste punten spannend bleef.
Toch wist Hovoc net een beetje meer
te geven en haalde de set binnen
met 24-26. Met goede voornemens
om eenzelfde spel te spelen als in de
derde set, maar dan zonder de onnodige inhaalrace van Flamingo’s, werd
de vierde set gestart. Maar het spel
van Hovoc bood niet genoeg weerstand tegen het team van Flamingo’s
en de vierde set werd verloren met
20-25.

Wil Jacobs, voorzitter van Apollo
’69, zou vandaag nog aan het project
willen beginnen. “Helaas is dit nog
niet mogelijk”, vertelt hij. “Onze tennisbanen zijn niet goed genoeg om
ons plan te realiseren. Daar wordt al
zeventien jaar op gespeeld. Die zijn
toe aan vervanging. Daarom gaan we
begin volgend jaar de huidige banen
renoveren.”
Het gaat niet slecht met de tennisclub. “In tegenstelling tot andere
sportverenigingen hebben wij een
lichte stijging van het aantal leden”,
vertelt Jacobs. “Onze velden worden
goed benut. Zo zijn elke avond de
banen grotendeels bezet. Overdag
spelen met name onze oudere leden
en wordt er getraind door de jeugd.
Hier is ook de mogelijkheid om geestelijk- en lichamelijk gehandicapten
ruimte te geven om onder leiding
van gecertificeerde trainers aangepast tennis te bedrijven. Kinderen uit
achterstandsgezinnen zouden zich aan
kunnen sluiten bij trainingen van de
jeugd.”
Spijkhoven ziet dat er weinig
wordt gesport door de doelgroep
waar de tennisvereniging zich op wil
richten. “In de gemeente Horst aan de
Maas zijn er nog te weinig sportverenigingen waar ze met deze doelgroep
rekening houden. Onlangs werd er in
Sevenum een dagbesteding geopend
voor gehandicapten. Daar ben ik
even langs gegaan. Er werd verteld

dat de bewoners een activiteit in de
buitenlucht missen. Dat is precies het
probleem wat wij willen oplossen.
Ik heb meteen een mail gestuurd naar
de dagbesteding met de oplossing.
Ik hoop dat we samen dit probleem
kunnen aanpakken.”
Om de financiële kant van het
plan te bekostigen heeft Apollo’69
een plan van aanpak in de steigers
staan. “Zo zal de club kijken uit welke
maatschappelijke potjes geld beschikbaar is”, zegt Spijkhoven. “We hebben
het idee al voorzichtig in de regio
bekend gemaakt. Meerdere bedrijven en instanties hebben al interesse
getoond. Dat doet ons heel goed als
tennisclub. Dan krijg je meteen het
gevoel dat je op het goede pad zit.
Onze leden willen zich ook graag
inzetten voor ons project. Door de
jaren heen zijn we een sterke groep
geworden op gebied van samenwerkin. Iedereen staat klaar en dat heb je
hard nodig in deze tijd.”
Tennisvereniging Apollo ’69 werkt
nauw samen met Sportdorp Sevenum.
Dat is een samenwerkingsverband
van (sport)verenigingen en andere
lokale partijen en instanties in de
dorpskernen Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord. De organisatie staat voor
meer beweging en gezondheid voor
jong en oud. Beide partijen roepen
mensen met beperkingen op om te
gaan sporten. Voor meer informatie
kijk op www.tvapollo69.nl

Sparta’18 wint
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Voor voetbalvereniging Sparta’18 stond op zondag 13 november
een belangrijke uitwedstrijd tegen SJVV uit Deurne op het programma.
Beide ploegen hadden vijftien punten en stonden op een gedeelde
derde plek.
Sparta’18 begon fel aan de
wedstrijd en kwam al na tien
minuten op voorsprong. Rob Peeters
kopte de bal goed door, waardoor
Stan Verhorstert met een bekeken
kopbal de 0-1 kon maken. Sparta’18
had gedurende de eerste helft het
overwicht en creëerde vele kansen.
In de 34e minuut scoorde Pim Nellen
de 0-2 na terugleggen van Freek
Wijnen. Niet veel later was het weer
raak. Pim Wijnhoven scoorde, na een
voorzet van Rob Peeters, met een
omhaal. Met deze wereldgoal bracht
hij Sparta’18 op een ruime voorsprong, 0-3.
Ook na rust bleef Sparta’18 de

bovenliggende partij en had SJVV
weinig in te brengen. In de 63e
minuut maakte Jeroen Smits zijn
eerste treffer voor Sparta’18 en
bracht de stand op 0-4. In de laatste
minuut van de wedstrijd maakte
invaller Bart van de Riet de 0-5,
dit was ook gelijk de eindstand
van deze wedstrijd. Een belangrijke
overwinning voor de Sevenummers,
die nu aan kop gaan in de tweede
periode. Over twee weken staat de
thuiswedstrijd tegen Rood-Wit’62 op
het programma. Het is zaak om dan
ook weer drie punten te pakken en
de aansluiting met Sportclub Irene te
houden.

KOOPZONDAG 27 NOVEMBER
VAN 12.00-17.00 UUR
DECEMBER IS DÉ CADEAUMAAND

NU 10% KORTING

OP ALLE WOONDECORATIE

*geldt niet voor reeds afgeprijsde artikelen

STATIONSWEG 86 • 5807 AC OOSTRUM
T 0478-585956 of 0478-580361
WWW.STOFFELHOEVE.NL

Ook automaat!
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Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
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Geen punten
voor HCH
Door: Hockeyclub Horst
Het eerste herenteam van HCH Horst trad zondag 13 november thuis
aan voor een lekker potje hockey. Dit keer was Nuth de tegenstander.
Het beloofde een mooie wedstrijd te worden, want Horst was de laatste
weken redelijk in vorm, terwijl Nuth in de afgelopen wedstrijden zeer
wisselvallig was.
Om 14.45 uur klonk het fluitje
voor het begin van de wedstrijd.
Horst stond nog te slapen en twintig
minuten later stond het al 0-3 voor
Nuth. Dankzij een ware strafcornerspecialist die Nuth in de gelederen
had, waren alle strafcorners zeer
gevaarlijk, maar door goed optreden
van de keeper en de lijnstop van
Horst bleef het 0-3. Vlak voor rust
kreeg Horst een strafcorner, de bal
kwam via een combinatie links in de
cirkel terecht waarna Luuk Hendrix
met een backhandflats de bal in de
goal werkte. Dit leverde een
ruststand van 1-3 op.
In de rust spraken de Horster
mannen met elkaar af om zeer
fel te beginnen aan de tweede
helft. Horst viel aan, maar een snel
uitgevoerde counter leverde na een
‘Messiaanse solo’ de 1-4 voor Nuth
op. De mannen van Horst bleven
alles op alles zetten om terug te
komen in de wedstrijd. Toen Wouter

Clermonts fraai de keeper van Nuth
omspeelde en de bal, die bijna op de
achterlijn lag, toch over de doellijn
kreeg, kwam het geloof terug bij
Horst. Het stond lang 2-4 en Horst
kreeg een aantal kansen die helaas
niet tot een goal leidde. Door het
aanvallende spel van Horst kreeg
Nuth veel ruimte om te counteren. Hier maakte het team dankbaar gebruik van, door een snelle
omschakeling kwam de 2-5 op het
scorebord. Het werd dus enorm lastig
om deze achterstand nog om te buigen, maar Horst wist toch nog enkele
kansen te creëren en bepaalde door
een benutte strafcorner de eindstand
op 3-5.
Helaas bleven de drie punten
niet in Horst. Zondag 20 november
is er een nieuwe kans voor Horst op
drie punten. Dan speelt het een van
de belangrijkste wedstrijden van het
seizoen, tegen Deurne, om 14.45 uur
op Sportpark De Kranenmortel.

Darttoernooi
De Riet in Horst organiseert vrijdag 18 november een darttoernooi.
Het toernooi start om 20.00 uur.
Het darttoernooi op vrijdag
18 november start om 20.00 uur
en de zaal is geopend vanaf 19.00
uur. Tot 19.55 uur kan iedereen

zich inschrijven voor het toernooi.
Er wordt gespeeld op tien banen.
Het toernooi is bedoeld voor alle
dartliefhebbers uit de omgeving.

Oostrum te sterk voor Meterik
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van RKSV Meterik nam het zondag 13 november op tegen het altijd fysiek sterke Oostrum.
Beide teams speelden met veel beleving voor de overwinning. Uiteindelijk wonnen de roodwitte met 3-1.
Oostrum begon sterk en was in
de beginfase twee keer gevaarlijk.
Meterik nam het initiatief steeds meer
over en Piet Steeghs deelde een
speldenprik uit maar zijn prima voorzet
kon nog net tot corner worden getikt.
Dirk van Rengs was na een kwartier prima bij de les, won het kopduel
, speelde daarmee zichzelf aan en
schoot vervolgens vanuit de draai de
0-1 in de hoek. In het laatste kwartier
kwam Oostrum steeds meer onder
druk te staan. Huub Kleuskens was een
tweetal keren gevaarlijk over de vleugel maar hij miste precisie in de eindpas en zijn schot werd gekeerd door
de prima keepende Ruben Nohlmans.
Piet Steeghs schoot nog rakelings
over en een inzet van Gijs van Rengs

werd door de keeper gepareerd.
Chris Wilschut kopte geheel vrij staand
beheerst de 1-1 binnen. Meterik leek
toch weer op voorsprong te komen
maar een inzet van Huub Kleuskens
kon keeper Ruben Nohlmans pareren.
Teun Jakobs kopte de toegekende
corner prachtig in maar weer bracht de
keeper redding.
Direct na rust werd Meterik volledig
afgetroefd. Keeper Luuk Haenen kon
nog een inzet keren, Teun Jakobs wist
nog op de doellijn redding te brengen
en een inzet ging nog op de paal.
Door knullig balverlies op het middenveld kreeg Oostrum alle ruimte: 2-1.
Meterik schrok wakker. Piet Steeghs
nam buiten het strafschopgebied een
bal ineens op de slof en zijn inzet net

onder de lat werd door de keeper met
een prima reflex overgetikt. Na weer
een redding van de keeper op een
inzet van Tom Verbong zocht Chris
Wilschut twee keer goed de ruimte,
maar na te lang treuzelen kon een
Meterik-verdediger redding brengen en
zijn volgende inzet werd door keeper
Luuk Haenen gekeerd. Na 75 minuten
leek Meterik toch de gelijkmaker te
scoren. Dré Peeters schoot van buiten
het strafschopgebied vlak langs de
paal, maar weer bracht de keeper met
een prachtige safe redding. In dezelfde
minuut werd Dirk van Rengs geblokt.
Oostrum maakte vervolgens weer
goed gebruik van de ruimte en Chris
Wilschut kon eenvoudig de beslissende
3-1 scoren.

Korfbalsters Melderslo verliezen
eerste zaalwedstrijd
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
Na een redelijk succesvolle eerste helft van de veldcompetitie in de overgangsklasse, waarin de korfbalsters
van SV Melderslo op een gedeelde eerste plaats zijn geëindigd, speelde de club op zondag 13 november de eerste
zaalwedstrijd in de hoofdklasse. Deze wedstrijd was tegen De Peelkorf 1 uit Ysselsteyn en werd gespeeld in sporthal
De Berkel in Horst.
Omdat SV Melderslo in de zaal
uitkomt in de hoofdklasse, wordt er
met schotklok gespeeld. Dat houdt in
dat de bal zodra die in het aanvalsvak
komt, binnen 25 seconden de korf
moet hebben geraakt. Lukt dit niet,
dan gaat de bal naar de tegenstander.
Na een aantal oefenwedstrijden met
schotklok in de voorbereiding, speelden
zowel SV Melderslo als De Peelkorf
zondag hun eerste officiële wedstrijd
met schotklok. De ploegen waren
vanaf het begin van de wedstrijd van

ongeveer gelijke sterkte. Er werden
geen gaten van groter dan twee
doelpunten geslagen, waardoor het
de gehele eerste helft spannend was.
Beide teams lieten aanvallend vrij
mooi spel zien en er werd dan ook een
behoorlijk aantal doelpunten gemaakt.
Bij het rustsignaal stond er een stand
van 9-9 op het scorebord. Na rust kwam
SV Melderslo echter een stuk zwakker
uit de kleedlokalen dan De Peelkorf.
In de beginfase van de tweede helft
wist De Peelkorf uit te lopen tot een

stand van 9-13. In een time-out werd
SV Melderslo echter weer op scherp
gezet, waardoor De Peelkorf het verschil
niet groter wist te maken. De Peelkorf
bleef echter ook scherp, waardoor
SV Melderslo de achterstand niet meer
volledig in kon halen. SV Melderslo
bleef vechten en kwam in de slotfase
nog terug tot 14-16, maar tot een
gelijke stand kwam het niet meer.
De Peelkorf had in de slotseconden het
laatste woord met een afstandsschot,
wat de eindstand op 14-17 bracht.

Gratis voetchecks
Pijnlijke of vermoeide voeten?
Last van uw enkels of knieën?
Heeft u reuma of diabetes?

Kom dan langs op
donderdag 24 november
Een specialist van Penders Voetzorg beoordeelt de algehele
conditie en stand van uw voeten. Na de voetcheck krijgt u
geheel vrijblijvend een persoonlijk advies.
U bent van harte welkom op tussen 13.30 en 18.00 uur.
Een afspraak maken is niet nodig.

PAST schoenen
Hoofdstraat 14
5961 EZ Horst
T: 077 39 70 197

www.pastschoenen.nl
www.pendersvoetzorg.nl
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Sporting ST verliest
van Kronenberg
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray speelde op zondag 13 november,
een regenachtige herfstdag, tegen het eerste team van SV Kronenberg.
Sporting ST ging de wedstrijd
in met het idee dat het team een
extreem moeilijke middag zou krijgen
tegen het altijd lastige en de extreem
stugge tegenstander Kronenberg.
Niets bleek minder waar. Kronenberg
dacht namelijk dat zij een extreem
makkelijke middag zou krijgen tegen
de nummer laatst. Alle duels waren
werden beslist in het voordeel van de
thuisploeg. Het was wachten op de
eerste treffer van Sporting. In de 31e
minuut was het zover. Een vrijetrap
werd niet goed verwerkt door Keeper
Pierre van Lin. Dave van Rijswick
vormde een goed blok en de bal rolde
de goal in. Zuiver doelpunt, dachten
de zwarthemden. Maar blijkbaar
stond Dave buitenspel en werd het

doelpunt afgekeurd. Zes minuten later
kreeg Sporting alsnog het doelpunt
waar het recht op had. Nu werd een
vrijetrap goed verlengd met het hoofd
in de persoon van Marco Pennings: 1-0.
Na de thee was het net alsof
Kronenberg de Red Bull van Max
Verstappen uit hun verzorgingskoffer
hadden gehaald. Het hele team was
100 procent feller en gretiger dan
de eerste helft. Waar Sporting ST de
eerste helft de bovenliggende partij
was, was dit nu Kronenberg. De gelijkmaker liet dan ook niet lang op zich
wachten. Koen Jacobs tekende voor
de 1-1. Niet veel later stond de 1-2
op het scorebord door Paul Janssen.
Daarna herpakte Sporting ST zich weer
een beetje, de overtuiging om de drie

punten in huis te houden ontbrak
echter. Uit een messcherpe counter
werd Koen Jacobs een glansrijke
scoringspositie ontnomen. Hij werd
reglementair van de bal gezet door
René Kusters (in de ogen van Sporting
ST). De scheidsrechter beoordeelde de
situatie anders en legde de bal op dit
stip. Simon Hoex schoot deze pingel
binnen. Vervolgens probeerde de
zwarthemden nog met man en macht
de aansluitingstreffer te forceren,
maar de aansluitingstreffer bleef uit.
Door het opportunistische spel van
Sporting ST in de laatste fase werden
er natuurlijk wat ruimtes weggegeven in de verdediging. Hier kon
Niek Pouwels van Kronenberg van
profiteren: 1-4.

HZPC handhaaft positie
in A-klasse

Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van voetbalvereniging SV Melderslo speelde op zondag
13 november tegen DSV uit Sint Anthonis. Nadat eerder in de competitie met
overtuigend spel de toenmalige koploper EWC was bedongen, waren vele
supporters benieuwd naar het spel van Melderslo tegen de huidige koploper
in de 4e klasse F, DSV.
de stip te leggen. Het begin van de
tweede helft was duidelijk voor DSV
en in minuut 49 was al het raak. De
aanvoerder van DSV slingerde zich
door de verdediging van Melderslo en
omspeelde keeper Bas. Het balletje
tegen het net tikken was daarna niet
moeilijk meer: 1-1. Na tien minuten waren de ploegen weer beter
in evenwicht. In minuut 57 speelde
Gijs Coenders zich mooi vrije aan de
linkerkant. Zijn voorzet bereikte Stijn
Vullings, maar helaas verdween zijn
inzet in het vangnet. Juist op het
moment dat beide ploegen vrede
leken te hebben met de puntendeling,
kreeg Melderslo in de 89e minuut
dan toch nog de deksel op de neus.
Met een aanval over links wist DSV
met en mooie voorzet de spits van
DSV te bereiken en deze kopte de bal
beheerst binnen. Een paar minuten
later was 1-2 ook de einduitslag en
mocht DSV zich de gelukkige winnaar
van deze voetbalmiddag noemen.

De thuisploeg begon geconcentreerd aan de wedstrijd wat in de
tiende minuut bijna leidde tot een
kans. Even later verliet Bart Verheijen
geblesseerd het veld. Zijn vervanger
Peter Spreeuwenberg leverde in de
23e minuut vanaf links een strakke
voorzet over de grond af. Zowel verdediging als keeper van DSV wisten niet
goed wat te doen met deze voorzet.
De oplettende Stijn Vullings was de
lachende derde en tikte de bal met
links beheerst binnen: 1-0. In minuut
29 werd de ploeg uit St. Anthonius
voor het eerst gevaarlijk. Een vrije
trap zorgde voor een kleine scrimmage in de zestien, maar uiteindelijk
wist doelman Bas de bal uit de lucht
te plukken. Bij een ingooi in de 43e
minuut ging Stijn Vullings gestrekt
in het zestienmetergebied. Er was
wel degelijk contact, maar de goed
leidende scheidsrechter zag in deze
touché met zijn directe tegenstander geen aanleiding om de bal op

Door: zwemvereniging HZPC Horst
De tweede wedstrijd van de Landelijke Zwemcompetitie werd op zaterdag 12 november gezwommen in het
25 meter bad in Kerkrade. HZPC Horst heeft hier de positie na de eerste ronde weten te handhaven met een mooie
elfde plek in het totaalklassement van de A-klasse. Hiermee is HZPC voorlopig de 26e vereniging van heel Nederland.
Buiten dat de teamprestatie op
de eerste plaats kwam, werden er
individueel ook enkele mooie prestaties neergezet. Pleun van den Bergh
zwom twee persoonlijke records;
op de 400 meter vrijeslag en op de
100 meter schoolslag. Op dezelfde
afstanden werden ook één of twee
persoonlijke records gezwommen
door Imke van den Hoef (met een
NJJK-limiet op de 400 meter vrijeslag),
Marloes Janssen, Koen Koster (tevens
een clubrecord op de 100 meter

schoolslag) en Manon van der Wielen.
Verder zwom Lisa Christiaens maar
liefst drie pr’s op twee verschillende
afstanden. Dennis Brouwers verbeterde
zijn inschrijftijd op de 400 meter wisselslag en op deze afstand zwom ook
Björn Piket een dik persoonlijk record.
Andere persoonlijke records
werden gezwommen door: Isa
Curvers (100 meter vlinderslag), Loeki
Knops (100 meter vrijeslag), Manon
Koster (200 meter vrijeslag), Anne
van Megen (200 meter rugslag),

Anne Roefs (100 meter vrijeslag),
Pieter Otten (50 meter schoolslag), Zerina Muratovic (100 meter
vrijeslag), Ilse Swinkels (200 meter
rugslag), Serafina Vlijt (50 meter
schoolslag en 200 meter vrijeslag),
Maud Weijmans (100 meter vlinderslag) en Marlijn Zwart (200 meter
wisselslag).
De volgende wedstrijd in de
Nationale Zwemcompetitie, de derde
van vier wedstrijden, wordt op zondag 12 februari gezwommen in Horst.

SVEB met gedisciplineerd
voetbal naar overwinning
Door: John van Helden, voetbalvereniging SVEB
Na de pijnlijke nederlaag van vorige week tegen mededegradatiekandidaat Montagnards werd het voor
het eerste team van SVEB een hele opgave worden om zondag 13 november een positief resultaat te behalen.
Temeer omdat tegenstander Achates uit Ottersum na een slechte seizoensstart uit de laatste vier wedstrijden
tien punten wist te halen waardoor hij is opgeklommen naar de negende plaats op de ranglijst.
SVEB begon goed aan de wedstrijd
in Ottersum. Vergeleken met voorgaande wedstrijden lag de nadruk op
wél op verdedigen en kwamen er
kansen via snelle counters van Giel
Seuren en Steff Hermans. De trage
Achates-verdediging wist hier geen
raad mee wat resulteerde in 0-1 in de
tiende minuut van Maik Vermazeren.
Enkele minuten later was Achates
dicht bij de gelijkmaker toen een
kopbal buiten bereik van Ruben
Paardekooper op de lat eindigde.
Na enkele kansen aan beide zijden
werd in de veertigste minuut de ver-

diende 0-2 gescoord door alweer Maik
Vermazeren. Net voor de rust wist SVEB
de voorsprong nog verder uit te breiden. Met een verre uittrap wist Ruben
Paardekooper, Giel Seuren te bereiken
die Maik Vermazeren in stelling brengt.
Maik maakte een hattrick: 0-3. Met deze
verdiende voorsprong ging SVEB de
kleedkamers in. Na de thee was de eerste kans voor Maik Vermazeren die oog
in oog met de keeper net langs schoot.
Hierna drong Achates steeds meer aan
en wist in de 57e minuut, via Johan
Kleijnen, de achterstand te verkleinen
tot 1-3. Achates putte moed uit deze

treffer en wist in de 78e minuut de
marge te verkleinen door een kopbal
in de rechter hoek: 2-3. Na deze
aansluitingstreffer dacht Achates dat
er meer te halen was en ging op zoek
naar de gelijkmaker. Dit gaft SVEB
kans via counters weer gevaarlijk
te worden. Giel Seuren kon na een
misverstand in de Achates-verdediging
de wedstrijd vlak voor het einde
beslissen maar faalde in de afwerking.
In de laatste minuten wist SVEB met
kunst en vliegwerk de voorsprong te
behouden en kon het drie punten aan
het totaal toevoegen.

Weijs

Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

www.slijterijweijs.nl

Kennis en kwaliteit onder één kurk!

11,99

11,49

PARADE

HOOGHOUDT

100 cl

Vieux
Superieur

24,99

J. WALKER
RED LABEL

J. WALKER
BLACK LABEL

100 cl

Kalmoes
Zachtbitter
Beerenburg

21,99

23,99

HAVANA CLUB

J. DANIEL’S
BLACK LABEL
Tennessee
Whiskey

J. DANIEL’S
Tennessee
Honey

70 cl

70 cl

Añejo Especial

23,99
70 cl

MARTELL

VS Cognac

Phebus
Mendoza, Argentinië
Diverse soorten
75 cl. Per fles 6,49

70 cl

70 cl

Blended Scotch Blended Scotch
Whisky
Whisky

16,99
70 cl

14,99

18,99

100 cl

FIREMAN

Eucalyptus
Vodka

Hartevelt
Jonge Jenever

11.99
100 cl

32,99
70 cl

MARTELL

VSOP Cognac

32.

DOOS à 6 FLESSEN

49

[= per fles voor 5,42]

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
www.uwtopslijter.nl
wk 46-47
Aanbiedingen geldig van 14-11-2016 t/m 27-11-2016
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol
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www.hallohorstaandemaas.nl

Natte Sint Maarten in Horst
In Horst werd op donderdagavond 10 november Sint Maarten gevierd. Kinderen gingen met hun lampion
langs de deuren en daarna mocht iedereen meelopen met een fakkeloptocht naar het Sint Maartensvuur.
Ondanks het natte weer liepen veel kinderen mee met de optocht, die werd begeleid door Drumband van
Jong Nederland. Bij het Sint Maartensvuur werden prijzen uitgedeeld voor de kinderen met de mooiste
lampionnen.

www.haardstede.nl
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computerProblemen met
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reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
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gespecialiseerd in klikgebitten
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

De Bibliotheek Horst verzorgt een cursus voor mensen met bijvoorbeeld een taalachterstand of laaggeletterdheid die meer zelfredzaam willen worden in allerlei dagelijkse situaties. De cursus wordt iedere dinsdag gegeven
vanaf februari of maart.
Taal is niet het doel, maar een
middel. Het helpt mensen vooruit.
Als je niet goed kunt lezen en schrijven
is een website begrijpen moeilijk.
Ook geld pinnen of lezen van een
bijsluiter is lastig. In de cursus De Kracht
van Taal zorgen een taaldocente en
vrijwilligers voor de les en begeleiding
op maat. Er wordt gekeken wat de
leervraag is en het doel is om de

zelfredzaamheid van de cursist te
bevorderen. Onderdeel van de cursus is
omgaan met de computer met behulp
van het programma Klik&Tik.
Belangstellenden kunnen een
afspraak maken voor een oriënterend
gesprek. Dit gratis gesprek verplicht
tot niets. De Taalmeter wordt ingevuld, waarna een gesprek volgt met
de docent waarin wensen, doelen

en mogelijkheden besproken wordt.
De Taalmeter is geen test, maar een
goede indicatie of iemand mogelijk een
taalachterstand heeft of laaggeletterd is.
Het hele jaar kunnen mensen
instromen. Aanmelden kan bij Marita
Peeters, via mpeeters@biblionu.nl
Afhankelijk van de aanmeldingen en
in overleg wordt de cursus op dinsdagavond of dinsdagmiddag gegeven.

Luke Jackson in Cambrinus
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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

Alliance Conference in Kansas, Amerika.
Cambrinus: “De eerste keer in
Cambrinus liet Jackson, toen nog 19 jaar
oud, een diepe indruk na. Luke Jackson
beschikt over een verbazingwekkend
mooie, warme en innemende stem.
Zijn gitaarspel is gedegen een zeer
accuraat. En zijn presentatie mag men
verwachten bij een gearriveerd
folk-fenomeen die zich door de jaren
heen heeft kunnen ontwikkelen. Niks is
echter minder waar bij Luke Jackson,
die als veertienjarige al begon op te
vallen. Nu enkele jaren later - en met
een aantal onderscheidingen op zak lijkt Jackson definitief door gebroken.”
Het concert begint om 16.00 uur.
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Bluebottle in Het Engelke
De muziekformatie Bluebottle presenteert op zaterdag 19 november tijdens een avondvullend programma haar
videoclip Natural Order in café Het Engelke in Melderslo. Bluebottle wordt deze avond bijgestaan door zangeres Mai
van der Beele.

Comedy in Cambrinus
Filmtheater Horst presenteert op donderdag 24 november Independant
Comedy, een show met drie Belgische stand-upcomedians in café Cambrinus.
Independant Comedy is een
Belgisch initiatief dat aankomende
comedians een platform biedt
door drie uiteenlopende comedians zogenaamde packageshows te

Bluebottle bestaat uit leadzanger
Leon Driessen, gitarist Jan Teeuwen,
toetsenist en vocalist Theo Vanmaris,
basgitarist Johan Kleuskens en

drummer Frank Spreeuwenberg.
De videoclip die zij presenteren is
gemaakt op basis van eigen werk.
Deze nummers zijn een mix van

rock, blues, pop en soul en een
vleugje psychedelica. Het programma begint deze zaterdagavond om
21.00 uur.

Demonstratie veilingklok
in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo kunnen kinderen op zondag 20 november deelnemen aan een demonstratie
met de veilingklok.
Er wordt uitgelegd hoe zo’n traditionele veilingklok werkt en hoe je er
op de goedkoopste manier produc-

ten mee kunt kopen. Verder is er een
demonstratie stroop maken en speelt
Mier Bezeej muziek. Het museum is

organiseren. Thomas Schraepen,
Bruno Bittoun en Wilfried van
der Elst komen in dit kader naar
Cambrinus. De show begint deze
avond om 20.00 uur.

woensdag, zaterdag en zondag open
van 10.00 tot 17.00 uur. De demonstraties beginnen om 11.00 uur.

Crist Coppens
Alleen dinsdag 22 november 2016

1 kilo half-om-half gehakt

halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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

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

SalonHeerlijkEdelstenen
voor de koude dagen
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem
remedies
OLIE
EN
Sieraden Schüssler celzouten

Kermis JOL in Lottum
In Lottum vond op zaterdag 12 november de kermis van Jeugd Ontspanningsvereniging Lottum plaats.
Kinderen tot 12 jaar konden meedoen aan verschillende spellen. Al meer dan 45 jaar bestaat de jongerenkermis. De kermis bestaat uit onder meer spellen waar de kinderen punten mee kunnen verdienen die ze
kunnen verzilveren voor een prijs in de prijzentent. Het geld dat de spellen en het Rad van Avontuur
opbrengt, gaat terug in het jeugdwerk van de JOL.

SPRAY
KANEEL &
STERREN
van € 15,80

€ 11,00

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

voor
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Agenda t/m 24 november 2016
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in samenwerking met

Open Coffee Sevenum

Toneelvoorstelling Lang Laeve de Preens

Tijd: 09.45-12.00 uur
Locatie: boerderij Vorster Hand Sevenum

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging Tovri
Locatie: café ’t Hukske Meterik

VDO Darttoernooi

Videoclippresentatie Bluebottle

Tijd: 19.55-23.30 uur
Locatie: Party & Sportcentrum De Riet Horst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Het Engelke Melderslo

Te koop
kerstbomen

Picea Omorika

Dorpraadsvergadering

Gimme Gimme Disco

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Recreatiecentrum Jump XL Horst

Tijd: 22.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Dorpraadsvergadering
Tijd: 20.30-22.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

vr
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Wereldrecordpoging schoentje zetten
Locatie: attractiepark Toverland Sevenum

Quiltcafé

Welfare tentoonstelling

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 10.30-16.00 uur
Organisatie: KBO Horst
Locatie: Refter ’t Gasthoês Horst

Ladiesnight

Demonstratie veilingklok

Tijd: 19.30-20.00 uur
Locatie: Broekhuizerweg4 Broekhuizenvorst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Wijnproeverij

Inzegening gedachtenkruis

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: Slijterij Weijs
Locatie: café De Leste Geulde Horst

Tijd: 11.30 uur
Locatie: Renkenstraat 19 Sevenum

Black light party

Jubileum Um&Um

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Tienerwerk PUB
Locatie: ’t Haeren Grubbenvorst

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Toneelvoorstelling Lang Laeve de Preens

Optreden Luke Jackson

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging Tovri
Locatie: café ’t Hukske Meterik

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Optreden Three Amigos

Toneelvoorstelling Lang Laeve de Preens

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Station America

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging Tovri
Locatie: café ’t Hukske Meterik

ma
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Feestcafé Breurs
Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Breurs Sevenum

za
19
11

zo
20
11

Maten 50 t/m 250 cm
Pot geteeld
Gesnoeid en duurzaam

Wereldrecordpoging schoentje zetten

De Gasd nck
Aardappels, Groenten en Fruit
Donckstraat 33 Sevenum
Huisverkoop
van eigen
tel. 077 - 467
15 89teelt:

Appels: Elstar, Jonagold, Boskoop, Fuji,
Golden Delicious, Breaburn,
Maribelle (Lola), Wellant, Mutsu,
Sapora, Red Prince, Santana.

Autobedrijf

Peren: Conference, Doyenne du Comice,
Beurre Hardy, Gieser Wildemann,
Claps Favorite.

Fer van Lin
verkrijgbaar:
•Tevens
Onderhoud
in pot geteelde kerstbomen,
• APK
Ilex verticillata als boeket
en diverse streekproducten.
• Schadeherstel
• Verkoop
van occasions
Donckstraat 33 Sevenum
en tel.
nieuwe
voertuigen
077-4671589
• Aircoservice

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

Sportcafé XL
Tijd: 17.30-22.00 uur
Locatie: Dendron College Horst

WWW.REPAIRGSM.NL

Boekoverhandiging De gids over emoties bij
kids

Locatie: attractiepark Toverland Sevenum

Tijd: 19.30 uur
Locatie: bibliotheek Horst

Herman Koch bij Bruna
Tijd: 11.00-12.00 uur
Locatie: Bruna Horst

Mieëlderse Popkwis
Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Speulplats Meerlo
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Start expositie quilts Arnout Cosman
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Independant Comedy
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Filmtheater Horst
Locatie: café Cambrinus Horst

Check

Happy Hotdogs winnaar liedjesavond d’n Tuutekop

www.thatshappening.com

De jaarlijkse liedjesavond van carnavalsvereniging d’n Tuutekop uit Hegelsom vond plaats op zaterdag 12 november. Winnaar werd het duo Happy
Hotdogs met het liedje Weej goan door.
De liedjesavond ging van start met
de categorie Jeugd. In deze categorie
waren vier inschrijvingen, met artiesten
in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Volgens
de vakjury, bestaande uit Winny Driessen,
Sandra Vullings, Rob Geurts en oud-prins

Ruud (Zanders), was het niveau van de
liedjes ongekend hoog. Uiteindelijk waren
het Bregje Verstappen en Joëlle
Rooyakkers die de eerste prijs haalden
met hun liedje ‘Dud ut met gojje zin’.
In de pauze werd door de organisatie van

de Boerenbruiloft van dit seizoen
(fietsclub ‘De Slappe Band’) het promotielied voor het eerst ten gehore gebracht.
Met het lied ‘Tour de Boer’ kondigde zij
aan dat dit jaar de Boerenbruiloft in het
teken van de fiets staat. Daarna was het

de beurt aan de categorie Volwassenen.
Net zoals bij de Jeugdcategorie maakten
de deelnemers het de jury heel lastig.
Na lang beraad riep de jury de Happy
Hotdogs als uiteindelijke winnaar van de
liedjesavond uit.

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!
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Medische Religie
zorg

service 29

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

America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
18 t/m 24 november 2016
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Lottum in teken van
paardenmarkt
De Lottumse paardenmarkt vond 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.

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Mieëlderse Popkwis
In Meerlo wordt op zaterdag 19 november de Mieëlderse Popkwis georganiseerd. Deze begint om 20.00 uur
in De Speulplats in Meerlo.
Een groep vrijwilligers heeft
voor de vierde keer een interactieve
muziekquiz in elkaar gezet.

Tijdens deze muzikale avond gaan
ruim twintig teams strijden om zich de
beste pop-kenners van Meerlo te mogen

noemen en wordt ook een vernieuwende live bijdrage verzorgd door
muzikanten uit onze regio.

Actie Citaverde College
en Stichting Nativitas
Stichting Nativitas houdt ook dit jaar weer een speculaasactie samen met het Citaverde College in Horst.
Het doel is dit jaar het renoveren van een zorgcentrum voor kinderen op Flores.

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

17.30

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

Tijdens de open dagen van het
Citaverde College in Horst in het
weekend van zaterdag 12 en zondag
13 november ging de actie van start.
Enkele leerlingen informeerden de
bezoekers over het doel van de actie,
bijgestaan door medewerkers van de
Stichting Nativitas.
Stichting Nativitas ondersteunt het
werk van de Belgische ontwikkelings-

werkster Marie Jeanne Colson op het
Indonesische eiland Flores. Het eiland
bestaat bijna volledig uit vulkanen en
rotsen en er is geen handel en industrie.
De mensen zijn er daarom erg arm.
Het doel van de actie is dit jaar het
renoveren van een zorgcentrum voor
baby’s, kleuters en jonge kinderen.
Het centrum is bedoeld voor kinderen
met verschillende problemen, zoals

zieke kinderen, ongewenste kinderen
of kinderen uit gebroken gezinnen.
Een kind wordt er altijd opgenomen
met de moeder. Als er geen moeder
meer is, wordt een pleegmoeder
gezocht, bij voorkeur binnen de familie.
Het centrum werd door de tsunami
van 1992 geheel verwoest, maar is
weer herbouwd. Na 25 jaar is het aan
renovatie toe.
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Chávez
lak wit

€ 4.999,direct de beste prijs

Keuken 198 x 285 cm
compleet met:
koelkast
oven

afzuigkap
vaatwasser

gaskookplaat

spoelbakken

werkblad

5 jaar apparatuurgarantie

Zanussi Combi-magnetron

Zanussi Inductiekookplaat

Zanussi Vaatwasser

ZZK47902XX

ZEM6740BBA

ZDT22002FA

ZELECTIEF

ZELECTIEF

ZELECTIEF

€599,Oven met geïntegreerde magnetron-functie
Vermogen: 1000 Watt, ovenruimte 43 liter
Easy-to-clean email

€449,Facet geslepen zijkanten
Inductiezones met powerbooster-functie
Inbouwmaten hxbxd (mm): 55 x 560 x 490

HORST

WWW.SUPERKEUKENS.NL

€399,Energieklasse: A+
5 programma’s, 3 temperaturen
Inbouwmaten hxbxd (mm): 818 x 600 x 570

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

D!

