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’Baas van
Horst aan de Maas’
Als alles verloopt zoals gepland, is Horst aan de Maas volgend voorjaar een nieuw evenement rijker. “Ons idee is een intra-gemeentelijk Spel Zonder Grenzen waarbij de
zestien kerkdorpen de strijd met elkaar aan gaan”, aldus Piet Lenders (25) en Guido van Enckevort (25) uit Sevenum, twee van de kartrekkers. Lees verder op pagina 04

4,5 miljoen nodig
voor glasvezel buitengebieden
Dat glasvezel de beste optie is om ook de buitengebieden in Horst aan de Maas van snel internet te voorzien,
daar is de gemeenteraad inmiddels wel achter. Hoe ze de daarvoor minimaal benodigde 4,5 miljoen euro bij
elkaar kan krijgen, daar moet nog over nagedacht worden.
Nadat burgerinitiatief ‘Glasvezel
voor iedereen’ eind 2013 een stapel
handtekeningen inzamelde, besloot de
raad een onderzoek naar de realisatie
van snel internet te laten uitvoeren.
Daar presenteerde onderzoeksbureau
Dialogic woensdag 5 november de eer
ste resultaten van. Conclusie: glasvezel
is voor de meeste van de drieduizend
percelen zonder snel internet de beste
optie. Daarnaast is voor sommigen,
die relatief dicht bij een kabelnetwerk
wonen, een kabelverbinding efficiën
ter. Echt geïsoleerde woningen kunnen

ook kiezen voor een straalverbinding.
Volgens Dialogic zou het gaan om een
aansluiting van ongeveer 1.500 huishou
dens en bedrijven die volgens haar ver
stoken zijn van snel internet. Dit moet
minimaal 3.000 euro per huishouden
kosten, ongeacht of de bewoners van die
percelen een abonnement nemen. Hoe
de aanleg van zo’n glasvezelnetwerk,
dat in totaal dus minimaal 4,5 miljoen
euro gaat kosten, betaalbaar wordt, dat
moet nog onderzocht worden. Dit tot
ergernis van veel commissieleden, die
graag grotere stappen hadden gemaakt

tijdens de bijeenkomst. “Ik lees wat ik
al weet”, zei CDA-raadslid Henk Weijs.
Ook de andere partijen toonden hun
teleurstelling over de resultaten. Reg
Brennenraedts van onderzoeksbureau
Dialogic stelde de raad gerust: volgens
hem zijn er vergelijkbare gemeenten
die een businesscase rond hebben
gekregen. “Het glasvezelnetwerk is
duur, maar met oog op de toekomst
wel de beste optie.” Wethouder Ger
van Rensch beloofde mogelijke scena
rio’s in februari aan de raad te kunnen
presenteren.
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SP: risico op verpaupering platteland
Boerderijen, stallen en tuinbouwkassen in het buitengebied van Horst
aan de Maas komen steeds meer leeg te staan. Het risico dat dit tot
verpaupering van het platteland leidt, moet snel geïnventariseerd worden.
Dat stelde SP Horst aan de Maas onlangs.
“Helaas zien we steeds vaker dat
onze boeren en tuinders het hoofd niet
meer boven water kunnen houden en

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Kempen Media
HALLO Sinterklaas-kleurplaat
voor de gehele gemeente
Juwelier van Doren
flyer alleen in Horst en Sevenum

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Anne Gubbels, Fabienne ten Horn,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Rosanne Vromen,
Nicky Willemsen en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

failliet gaan. De bedrijven worden nau
welijks verkocht en geld om te saneren
is er vaak niet. Er komen daarom steeds
vaker kassen en loodsen leeg te staan”,
stelt SP Horst aan de Maas bij monde
van raadslid Bart Cox. De SP werd naar
eigen zeggen geattendeerd op het
probleem door een onderzoek van
Innovatiewerk Alterra en Wageningen UR
over vrijkomende agrarische bebou
wing in het landelijk gebied. “Na het
bestuderen van dit onderzoek konden
we inderdaad de link goed leggen
met onze eigen gemeente”, aldus de
SP. “In Lottum staan bijvoorbeeld zes
agrarische panden leeg en vormen een
doorn in het oog voor de bevolking.”
Cox beschrijft het probleem: “Ten eerste
is die leegstand midden in de natuur
geen gezicht en ten tweede zijn dit vaak
oude gebouwen met nog milieuon
vriendelijke bouwmaterialen.” De partij
stelt dat er twee mogelijk oplossingen
zijn: de leegstaande gebouwen slopen
óf opknappen en herinrichten in plaats
van bijbouwen in het buitengebied. “Het
is in ieder geval geen optie om al deze
gebouwen te laten vervallen, want daar
heeft niemand iets aan.” De SP heeft de
gemeente gevraagd onderzoek te doen
naar de daadwerkelijke leegstand en
een beleid te ontwikkelen om verpaupe
ring tegen te gaan.

Kunstwerk Swolgen
vernield
Het kunstwerk dat op de hoek van de Mgr. Aertsstraat en Schoolstraat in Swolgen staat, is vorige week door
onbekenden vernield. Dorpsraad Swolgen schat het schadebedrag op enkele duizenden euro’s.

Het kunstwerk werd in 2010
door de redactie van De Haverkist,
het dorpsblad van Swolgen, onthuld.
In de glazen loep van het beeld is
het logo van De Haverkist verwerkt.
De dorpsraad vermoedt dat het
kunstwerk vorige week in de nacht van

donderdag 6 op vrijdag 7 november
is vernield, waarschijnlijk met een
steen die in de buurt van het beeld
lag. “De daders zijn nog niet bekend”,
laat vicevoorzitter Eduard Maas
desgevraagd weten. “We schatten het
schadebedrag op 2.500 euro. Wie voor

Station Grubbenvorst-Greenport

Ambtenaren tijdelijk
naar Grubbenvorst

Drie locaties station
Grubbenvorst in beeld
Provincie Limburg en ProRail zijn hun plannen voor een verdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn
verder uit aan het werken. Voor het toekomstige station Grubbenvorst-Greenport worden nu drie mogelijke
locaties onderzocht.
De spoorlijn tussen Roermond
en Nijmegen is nu nog voornamelijk
enkelsporig en niet-geëlektrificeerd.
Provincie Limburg is in 2012 een
traject gestart om de lijn te verbeteren,
met oog op het toegenomen aantal
reizigers en een snellere en betere
verbinding met Duitsland en België.
Ook wil men een station GrubbenvorstGreenport realiseren.

Knoop wordt in 2015
doorgehakt
De planvorming voor dit station
is inmiddels opgestart. Een eerste
stap daarin is het bepalen van de
locatie. De komende maanden worden
drie locaties nader onderzocht:
op de spoorlijn ter hoogte van de
Californischeweg, de Burgemeester
van Kempenstraat en de Sint Jansweg
in Grubbenvorst. Per locatie wordt
in beeld gebracht wat een station
betekent voor de omgeving, de
bereikbaarheid en mogelijke overlast
voor de omgeving. De knoop wordt
in het eerste kwartaal van 2015
doorgehakt. Vijf jaar daarna moet
het station daadwerkelijk in gebruik
genomen kunnen worden.

In een eerste ruime schatting
verwacht de provincie dat een station
in Grubbenvorst zo’n 20 miljoen euro
gaat kosten. Hier zou maximaal
6,4 miljoen euro vanuit het ministerie
van Infrastructuur en Milieu worden
bijdragen en komt 13,6 miljoen euro
vanuit de provincie. Wat de bijdrage
van gemeente Horst aan de Maas
zal zijn, is nog onduidelijk. In maart
2013 reserveerde de gemeenteraad

al 500.000 euro als bijdrage voor het
station. Gedeputeerde Patrick van
der Broeck van provincie Limburg
geeft uitleg op een door dorpsraad
Grubbenvorst georganiseerde bijeen
komst op woensdag 19 november
om 20.00 uur in gemeenschapshuis
‘t Haeren. De locaties, de te verrichten
onderzoeken en op de wijze waarop
de uiteindelijke plek gekozen wordt,
worden toegelicht.

Kinderfotoshoot naar keuze
voor 1 of 2 kinderen

die kosten gaat opdraaien, weten we
echter nog niet. Maar het kunstwerk
zal waarschijnlijk niet hersteld kunnen
worden.”
Op zijn Facebookpagina doet de
dorpsraad een oproep aan eventuele
getuigen om zich te melden.

€62,00

€29,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

Gemeente
huis wordt
verbouwd

Het voormalig gemeentehuis
in Grubbenvorst herbergt voor
een jaar weer ambtenaren. Door
een verbouwing van het Horster
gemeentehuis worden de
medewerkers tijdelijk in
Grubbenvorst gehuisvest.
Volgende week start de verbou
wing van het huidige gemeentehuis.
Onder meer het klimaatsysteem
wordt aangepast en de indeling van
een deel van de kantoren wordt
veranderd. Vanwege de verbouwing
is een deel van de parkeerplaats
naast het gemeentehuis tijdelijk
buiten gebruik. Ongeveer vijftig
medewerkers worden gedurende de
verbouwing, die een jaar gaat duren,
ondergebracht in het voormalige
gemeentehuis van Grubbenvorst.
Ook de ambtenaren die nu nog in
het oude ING-gebouw werken, ver
huizen naar Grubbenvorst. “De huur
van dit pand is door ons opge
zegd”, aldus een woordvoerder van
gemeente Horst aan de Maas. “De
medewerkers die daar werkten gaan
ook voorlopig naar Grubbenvorst.
Het gemeentehuis in Horst wordt
tijdens de verbouwing heringericht
zodat er voor iedereen plek is.”
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Citaverde houdt maatschappelijke stages aan
De Maatschappelijke Stages (MaS), waarmee jongeren van middelbare scholen in Horst aan de Maas sinds
2011 verplicht dertig uur vrijwilligerswerk moesten doen tijdens hun schoolcarrière, werd dit jaar door de
regering afgeschaft. Bij het Citaverde College gaan ze nu toch een doorstart maken met het project.
De gemeente en de middelbare
scholen van Horst aan de Maas
onderschrijven volgens coördinator
Synthese wel de meerwaarde van
jongeren en vrijwilligerswerk. De
scholen, gemeente en welzijnsin
stelling hebben een nieuwe vorm
van de MaS onderzocht. Met een
vrijwilligersmarkt waar vrijwilligers
organisaties en buurtinitiatieven zich

kunnen presenteren en projecten kun
nen promoten, wil men de aandacht
en de hulp van de jongeren vragen.
De vrijwilligersmarkt vindt plaats onder
schooltijd, zodat jongeren de tijd heb
ben om met de organisaties in gesprek
te gaan.
Op het Citaverde College vindt deze
vrijwilligersmarkt plaats tijdens de the
maweek Vieren en Delen, op maandag

15 december tussen 12.00 en 16.00
uur in de aula voor eerste- en twee
dejaars leerlingen van het Citaverde
College. De school wil de dertig uur
vrijwilligerswerk in het curriculum
aanhouden. Bij het Dendron College is
er volgens Synthese in september een
verandering in de organisatie opge
treden, waardoor de school dit jaar
geen vrijwilligersmarkt organiseert.

Lintjes voor Lottumse
brandweermannen
Herman van de Pasch, Peter van de Pasch en Piet Vorstermans uit Lottum hebben vrijdagavond 7 november een
lintje ontvangen in cultureel centrum ‘t Gasthoês in Horst. Het drietal werd door burgemeester Kees van Rooij
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde op de feestelijke korpsavond voor alle vrijwilligers van
de brandweer in Horst aan de Maas.

Amandelstaven

met de lekkerste amandelspijs

www.bakkerijbroekmans.nl

Meubelstoffeerderij
voor bedrijf en particulier
Kieenweg 10, 5991 EK Baarlo
Tel. 06-24172794
plmbaarlo@gmail.com

Hét adres voor het herstofferen van uw meubels

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

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

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

Crist Coppens
De drie heren hebben zich tiental
len jaren ingezet voor de brandweer.
Eerst in de voormalige gemeente Horst,
Grubbenvorst en Lottum en daarna in
Horst aan de Maas. De aanleiding om
de drie nu te onderscheiden, is dat ze
alle drie stoppen bij de brandweer.
Naast de mannen met een Koninklijke
onderscheiding, werd ook een aantal
heren voor hun jubileum bij de brand
weer in het zonnetje gezet.

Oefenleider
Herman van de Pasch is sinds
1 november 1974 lid van de vrijwillige
brandweer. Veertig jaar geleden begon
hij als aspirant brandwacht. Vervolgens
heeft hij diverse opleidingen gevolgd
en zich opgewerkt tot commandant.
Daarnaast is hij van 1993 tot onge
veer 2012 instructeur geweest bij de
Veiligheidsregio. Hij heeft in die jaren
op alle niveaus van de brandweer
les gegeven aan de vrijwilligers zoals
brandwachten, hoofdbrandwacht en de
brandmeester opleidingen. Ook was hij

oefenleider binnen de brandweer post
Lottum en later voor de posten binnen
de gemeente Horst aan de Maas.

Specialist
gevaarlijke stoffen
Peter van de Pasch is vanaf 1 maart
1986 bij de vrijwillige brandweer en
begon in de voormalige gemeente
Grubbenvorst. Later versterkte hij de
post in Lottum en sinds de fusie in
2001 is hij door de hele gemeente
werkzaam. Peter heeft heel recent,
na 28 jaar, aangegeven te stoppen.
Hij begon als aspirant brandwacht en
heeft zich met diverse opleidingen
opgewerkt tot hoofdbrandwacht. Ook
volgde hij opleidingen om vervolgens
les te kunnen geven aan andere
vrijwilligers in Lottum. Binnen post
Lottum was hij de specialist op het
gebied van gevaarlijke stoffen. Door de
leiding en het korps wordt hij gezien
als zeer vakbekwaam.
Piet Vorstermans is in 1987, een

jaar na Peter van de Pasch, ook als
vrijwilliger bij de brandweer gegaan.
Eerst in Grubbenvorst en later in
Lottum en de gemeente Horst aan
de Maas. Hij stopt na 27 jaar bij
de brandweer. Net als de andere
twee begon Vorstermans als aspi
rant brandwacht. Met verschillende
opleidingen werkte hij zich op tot
hoofdbrandwacht. Aangezien zijn
werk tegenover de brandweerkazerne
ligt, was Vorstermans bij een oproep
nagenoeg altijd inzetbaar op de eerste
tankautospuit die de kazerne verliet. Hij
fungeerde als portier op het moment
dat er bezoekers op de kazerne
kwamen en werd net als de anderen
door het korps als zeer vakbekwaam
ervaren. Naast de activiteiten bij de
brandweer was Vorstermans van 1992
tot 2010 ook actief voor Stichting
Rozendorp Lottum. Momenteel is hij
nog penningmeester en secretaris bij
Stichting Paardenmarkt Lottum en staat
hij zijn mannetje als verkeersregelaar
bij dorpsfestiviteiten in Lottum.

geldig t/m zaterdag
15 november 2014

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

VLEESWARENKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE

100 gram gebraden gehakt
en 100 gram snijworst samen €2,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Deukje?

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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‘Baas van Horst aan de Maas’
Het idee voor het spel ontstond
toen de jongeren een gezonde com
petitie tussen de dorpen in Horst aan
de Maas opmerkten. “Wanneer Sparta
‘18/Kronenberg A1 tegen Wittenhorst
A1 moet voetballen, rennen de spelers
van Sparta wel twee keer zo hard bij
het zien van de oranje shirts van de
tegenploeg. Dan ga je als de brand
weer”, aldus de mannen. “We wilden
iets organiseren dat breder was dan
bijvoorbeeld de voetbal- of volleybal
competitie. Wat is nou ‘epic’ om te
doen? Zo kwamen we op het idee voor
een Spel Zonder Grenzen waarbij de
kerkdorpen dingen naar de titel ‘Baas
van Horst aan de Maas’.”
Het concept is als volgt: ieder dorp
levert via een kroeg of jongerensoos

maximaal twee teams van ongeveer
vijftien personen vanaf 18 jaar. Tijdens
in totaal zestien activiteiten gaan de
verschillende teams uit de dorpen de
strijd met elkaar aan. Om het interge
meentelijke karakter van het evene
ment extra te benadrukken, worden
deze activiteiten opgezet door een
vereniging, vriendengroep of stichting
uit elk dorp. “Zo kan Horst er bijvoor
beeld voor kiezen om het ervaren Jong
Nederland hiervoor in te schakelen.
Om overlapping te voorkomen, stellen
wij wel enkele eisen en criteria. Zo
krijgen ze bijvoorbeeld de opdracht
een waterspel of hoogteparcours op te
zetten. Wij bedenken het hoofdgerecht
en zij verzorgen de ingrediënten. De
slotactiviteit organiseren we overigens

zelf op het podium in de feesttent”,
aldus Piet en Guido.

Het begin van een
traditie?
Hoofdprijs is de verplaatsing van
de locatie van het evenement naar het
winnende dorp. “In samenwerking met
de gemeente zullen we er alles aan
doen om dit te realiseren. Daarnaast
krijgt het winnende team vijf dorps
borden met de titel ‘Baas van Horst aan
de Maas’ overhandigd. De dag wordt
afgesloten met een feest op het terrein.
Wanneer alle deelnemers en hun sup
porters blijven hangen, wordt het een
leuk feestje.”
Het tweetal geeft aan geen onbe

kende te zijn in de organisatie van eve
nementen. “We weten wat we aan het
doen zijn. Zo heb ik ervaring met een
sportopleiding en heeft Piet een minor
Events afgerond. Bovendien zat het
huidige dagelijks bestuur, bestaande
uit vijf jongens van 25 uit Sevenum en
Kronenberg en een oudere garde, voor
heen in de organisatie van de zeskamp
op de Zomerfeesten Kronenberg”, aldus
Guido.
Op dit moment zit de organisatie
nog in een vroeg stadium. Zo zijn de
locatie en naam nog onbekend. “Een
datum kunnen we wel al bekendma
ken. Het evenement zal plaatsvinden
op zaterdag 16 mei. Momenteel is het
vooral een kwestie van bekendheid
genereren. We hebben tot nu toe al

veel enthousiaste reacties, sponsoraan
bod en hulp uit de eigen omgeving
mogen ontvangen. We willen echter
ook mensen uit andere kerkdorpen
bereiken, met name van ‘de andere
kant van het spoor’. Des te groter de
dekking, des te beter. We kunnen alle
hulp gebruiken. Als mensen tijd over
hebben, zijn ze van harte welkom om
mee te doen”, laten de mannen weten.
Guido spreekt enthousiast zijn
wens voor de toekomst uit. “Het zou
mooi zijn als het tot net zoiets als het
Bokkenollen in Griendtsveen uit kan
groeien. Ik hoop dat dit het begin is van
een traditie”, besluit hij.
Geïnteresseerden kunnen voor
17 november contact opnemen via
baashorstaandemaas@gmail.com

ANDERS
1) Slagerij
Joosten

2) Praedé kappers
Raw look

HALLO op vakantie
in Haren

3) MAN Horst
PME winterjas
wordt vervolgd
Je haren gaan overeind staan als je bij
Jannis een kijkje in de keuken neemt.
Hanenkam overeind zelfs met braids
aan weerszijden van zijn hoofd.
Vlechten en hanenkam, voor deze
rauwe look is toch echt de helpende
hand van Praedé kappers nodig.
Praedé gebruikt daarvoor Blend
Volume Powder waardoor de
hanenkam een hele dag zijn werk
doet. Shaping Hairspray met een
krachtige werking zorgt voor de ﬁxatie.
Belangrijk voor Jannis: haar dat de
hele dag ‘in shape’ blijft. Jannis wil
niet teveel tijd kwijt zijn aan zijn haar.
Ook wil hij niet te lang in de keuken
staan. Hij kan prima koken, dat is het

Steenstraat 16, Horst
www.slagerijjoosten.nl

probleem niet. Maar de tijd ontbreekt.
Gelukkig heeft Slagerij Joosten voor
Jannis een website met daarop kanten-klaar maaltijden als oplossing. .
Met één klik op de knop heeft Jannis
de keuze uit talloze vers bereide
maaltijden. Op die website zie je
ook dat Joosten meer is dan een
slagerij. Het is een lekker eten- winkel
geworden. Lekkere vleeswaren op
basis van runderen en varkens die een
mooi leven hebben gehad. Een leven
zonder stress. Scharrelvarkens uit de
Ardennen, runderen uit de regio en
ambachtelijk gemaakte vleeswaren.
De warme winterjas van PME kan
aan de kapstok. De kant- en-klaar

maaltijd staat op de keukentafel vers
uit de lekker eten- winkel van Slagerij
Joosten. Voor vanavond bij de buis nog
een lekkere Parmaham. Een van de
heerlijke worsten uit de verschillende
landen waar Joosten mee werkt.
Jannis zijn werkdag zit er op.
Comfortabel op de bank in zijn nieuwe
sweat-denim van PME. Een jeans
met het comfort van joggingbroek.
MAN Men’s Wear heeft deze leuk
gecombineerd met een dunne trui in
een frisse kleur herfstgeel. Paolo Nutini
zingt op de achtergrond over New
Shoes en Jannis zet zijn Timberlands,
gekocht bij MAN Men’s Wear, naast de
tafel. De werkdag zit er op.

geeft jou ideeën

HORST

St. Lambertusplein 7, Horst
www.praede.com

Kerkstraat 10, Horst
www.man-menswear.nl

Familie van de Pas uit Melderslo ging in september nog lekker op
vakantie naar Schloss Dankern in Haren in Duitsland. Toen papa Gertjan
en mama Esther het kasteeltje bewonderden, wilden Marit
(inmiddels 5) en Sven (3 jaar) wel even reclame maken voor de HALLO.
“We hebben een superleuke week gehad met hartstikke mooi weer en
heel veel speelplezier. Ook in het binnenzwembad hebben we ons
ontzettend vermaakt met tien glijbanen”, aldus de famile. “Met de
wetenschap dat ze misschien wel in de HALLO kwamen, wilden Marit
en Sven wel poseren voor een foto”, vult Esther aan.

Brandje in loods
Lottum
Aan de Zwaanen Heike in Lottum is woensdag 5 november rond 18.45 uur
een brand ontstaan. De brand begon in een kachel die in een loods stond.
De kachel die in de Lottumse
loods stond, was oververhit geraakt,
waardoor een grote rookontwikkeling
ontstond. De brandweer van Lottum
was snel ter plaatse en had het vuur

snel onder controle.
Volgens een woordvoerder van
de brandweer zijn er geen gewonden
gevallen. Over een oorzaak en eventu
ele schade is niets bekend.
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Van het slot

Gebroken Slot
Grubbenvorst
Kastelen roepen romantische verhalen op van stoere ridders en jonkvrouwen in nood. Van rijke heren met
tientallen bedienden. De waarheid ligt vaak anders. Veel kastelen in Horst aan de Maas zijn in de afgelopen
eeuwen ten prooi gevallen aan oorlogen, financiële tegenspoed en uiteindelijk verval. HALLO Horst aan de
Maas duikt in de geschiedenis van enkele van deze voorname huizen. In de laatste aflevering: Gebroken Slot
in Grubbenvorst.

Tulpenboom geplant
Aan de Parklaan in Horst, achter het gezondheidscentrum in hof te
Berkel, is woensdag 12 november een tulpenboom geplant. Voor het
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Advertorial
geraakt.
Een nieuwe
tulpenboom
is woensdag geplant. Een aantal
werken. Bovendien
is DexSil
Forte de eerste
Belgische wetenschap heeftbomen
een isformule
van
het kraakbeen;
en Chondroïtine
eerder
geselecteerd
dievan
vanuit het oude gebied verplaatst
vloeibare
met
de
combinatie
advertorial
doorbraak gerealiseerd dat
soepeler
dateen
beschermend
werkt
voornieuwe
dehet
ge- woonwijk.
MSM, Glucosamine
enkrijgen
Chondroïtine,
wat
worden
en
plek
in de
bewegen weer mogelijk maakt.
wrichtsweefsels. Dit zijn essentiële
tot
de
krachtigste
formule
in
de
strijd
tegen
Na jarenlang onderzoek is een
bestanddelen voor het behoud van
pijnlijke spieren
en gewrichten
maakt. Binnen
koppeling gemaakt van de hoogste
kraakbeen
en de gewrichten.
DexSil
Belgische wetenschap
heeft eenSilicium
doorbraakmet MSM,
enkele dagen
wordt
al eerste
een eerste
effectmet
gevoeld
kwaliteit
Forte
is het
product
deze
Belgische wetenschap
heeft
eenen doorbraak
deDit
strijd
tegen
pijnlijke
spieren
enmaakt
gewrichten
gerealiseerd
in de strijd
tegen pijnlijke
spieren en
Glucosamine
Chondroïtine.
samenstelling.
Het
het maakt.
prona
3 weken
is het herstel
van
de spieren
en
Ad
veeffect
rtorial
Binnen enkele
dagen
gegerealiseerd
in de
pijnlijke
spieren
heeft tegen
tot onderzoek
de
krachtigste
duct
tot dewordt
krachtigste
formule
voor
en
gewrichten.
Na strijd
jarenlang
is een formule,
gewrichten
al dusdanig
dataldeeen
pijneerste
signifi
cant
is
en gewrichten.
Na jarenlang
onderzoek
is een geleid.
voeld en naeen
3en
weken
isbeweeglijkheid
het herstel
van de
ook
“de
bom”
genoemd,
betere
enspieren
soepel-en
koppeling
gemaakt
van wel
de hoogste
kwaliteit
gereduceerd
u soepeler
kunt bewegen.
koppeling gemaakt Het
vanproduct
de hoogste
kwaliteit
gewrichtenheid
al dusdanig
de pijn significant
is geis en
bedoeld
voor behoud
van dedat
gewrichten
en verzorSilicium
met MSM, Glucosamine
ChonSilicium met MSM, Glucosamine
en Chondroïtine.
reduceerd
en u soepeler
kunt bewegen.
Geadviseerd
van gewrichten
en optimalisatie
en
ging
van de spieren
en pezen.
DexSil
droïtine.
Dit
heeft
de
krachtigste
formule
Geadviseerd
gebruik
is
circa
2
maanden.
2 maanden.
Dit heeft de krachtigste
formulevan
voor
versterking
het behoud
kraakbeen.gebruik
Het is circa
Gel kan
gebruikt worden voor lokale
voor
behoud en van
versterking
van
kraakbeen
Vervolgensondersteuning
is het raadzaam
te stappen
product,
100%
natuurlijk, hypovanom
de over
klachten.
en versterking
kraakbeen
en
gewrichten
en
gewrichten
De en
resultaten
zijn
op
alleen DexSil
klachten
allergeen
vrij van
parabenen,
Vervolgens
is het Silicium,
raadzaam zodat
om over
te stappen op
opgeleverd.
De opgeleverd.
resultaten
zijn
verbluffend.
Het
verbluff
end.DexSil
Het product
heet DexSil
heet DexSil
Forte. Forte.
DexSil
Forte is
verkrijgbaar
bij:
structureel
voorkomen
kunnen
worden.
DexSil gerealiseerd dat soepeler beBelgische
wetenschap
heeft
een doorbraak
product heet
Forte.
alleen
DexSil
Silicium,
zodat
klachten
structureel
voorkomen
kunnen
worden.
DexSil
Forte
is ideaal
bij
Forte
isweer
ideaal
bij gewrichtspijn,
wegen
mogelijk
maakt.
Naspierpijn,
jarenlang
onderzoek
is een koppeling gemaakt
Silicium
is
een
stof
gewrichtspijn,
spierpijn,
artrose,
hernia’s
Silicium isisessentieel
hethet
behoud
en lichaamseigen
herstel
van
Etos
Horst
Silicium
essentieelvoor
voor
behoud
en herstel
artritis,
artrose,
hernia’sartritis,
en
ontstekingen,
enGlucosamine
isen
van
de hoogste
kwaliteit
Silicium
met MSM,
en Chondroïtine.
Kerkstraat
6A
die voorkomt
in (behoud
organen
en klieren,
kraakbeen
en gewrichten.
MSM (behoud
bindweefontstekingen,
en is verkrijgbaar
bij:
van
kraakbeen
en gewrichten.
MSM
verkrijgbaar
bij:
Dit
heeftT:tot
de
krachtigste
formule,
ook
wel
“de
bom”
genoemd,
geleid.
077-3985963
maarkraakbeen)
ook in deenhuid,
nagels en hasel), Glucosamine (herstel
Chondrobindweefsel),
Glucosamine
(herstel
kraakbeen)
ren.
Bovenal
is
het
van
de
bestanddedat beschermend werkt voor de
product is
bedoeld voor
EtosHet
Binnenhof,
Amstelveen
itine (bescherming gewrichten) worden vaak afzonEtos Binnenhof, Amstelveen
en
Chondroïtine (bescherming
gewrichten)
van het
bindweefsel
Binnenhof
derlijk gebruikt, maar len
ze hebben
nauwelijks
effect (kraakbeen,
bij
gewrichtsweefsels. Dit zijn essentibehoud
van62A
gewrichten en optiBinnenhof
62A
worden
vaakvan
afzonderlijk
gebruikt,
maar
botten).
Daarnaast
afwezigheid
Silicium.
Toevoeging
van de bevat
kata- DexSil
Etos Rembrandthof,
Amstelveen
ele bestanddelen voor het behoud
malisatie
en
versterking
van
het
Etos
Rembrandthof,
Amstelveen
ze
hebben
nauwelijks
effectMSM
bij afwezigheid
datbestanddelen
zorgt voor behoud
Rembrandthof
lysator
Silicium
zorgt Forte
ervoor
dat
deze
van kraakbeen en de gewrichten.
kraakbeen.
Het51
product,
100%
Rembrandthof
51
van
de
integriteit
van
de
botten
en
van
Toevoeging
vanen
deeffectief
katalysator
zeer Silicium.
snel worden
opgenomen
werken.
Etos Badhoevedorp
DexSil Forte is het eerste product
natuurlijk,
hypoallergeen
en
Etos
het
Glucosamine
eenBadhoevedorp
in de jaren daarop onderling doorge Silicium
Zij woonde
op kasteel
Sloterweg
121
Bovendien
is DexSil
Forte
de Broekhuizen
eerste
vloeibare
for- dat
zorgt
ervoor
datkraakbeen;
deze
bestanddelen
met deze samenstelling. Het maakt
vrij van parabenen,
heet DexSil
Sloterweg
121
rol
speelt
in
het
vernieuwingsproces
mule
met
de
combinatie
van
MSM,
Glucosamine
en
geven aan de heren Van Bergh. Rond zeer snel worden opgenomen en effectief

“Wondermiddel voor spieren & gewrichten”

“Wondermiddel voor
spieren & gewrichten”

01

winkel&bedrij

“Wondermiddel voor spieren & gewrichten”

“Wondermiddel voor
spieren & gewrichten”

Nog voordat er sprake is van
een kasteel wordt Heinricus de
Grebben in 1272 benoemd tot eige
naar van heerlijkheid Grubbenvorst.
Hij is getrouwd met Elisabeth, de
weduwe van Willem I van Millen.
Zij heeft samen met hem een zoon,
genaamd Willem II van Millen. Hij
erft landgoed Grebben en kreeg
een goede verhouding met graaf
Reinald van Gelre. Op zijn landgoed
begon hij met de bouw van burcht
Grebben. Wanneer deze bouw
begon, is niet duidelijk, maar de
burcht was in 1311 voltooid.

Volgens de laatste
bouwtrends
Kasteel Grebben was een
modern kasteel. Het had vierkante
muren en ronde torens. Precies
volgens de laatste bouwtrends.
Bovendien stond het op een kunst
matige heuvel, wat in de zomer erg
goed uitkwam. Dan steeg het water
van de Maas en de Everlose beek,
waar het kasteel tussen ligt. Door
de heuvel bleven de kelders droog.
Willem II van Millen heeft tot 1328
van zijn burcht kunnen genieten.
In dit jaar overleed hij en erfden
zijn dochter Elisabeth van Millen
en haar man Frederik van Bergh
het kasteel. Dit was door graaf
Reinald bepaald omdat de zoon
van Willem II, Willem III van Millen,
al was overleden. De burcht werd

en werd eigenaresse van de ruïne.

Chondroïtine, wat het tot de krachtigste formule in

1386 werd Grebben overdragen aan de
familie Van Wevelinghoven. De heren
van deze familie maakten veel schul
den doordat ze de burcht en de halve
heerlijkheid Grubbenvorst perse wilden
behouden. In die tijd werd de burcht
verbouwd, omdat ze onder andere aan
de nieuwere militaire verdedigingstech
niek wilden blijven voldoen.

Laatste
heer van Grebben
Na de Van Wevelinghovens werd
Hendrik van Gemen de nieuwe eige
naar van Grebben. Samen met zijn
vrouw Anna van Wevelinghoven brak
er een rustige tijd aan voor het kasteel.
Via de dochters van Hendrik kwam
Grebben in handen van de familie Van
Holstein Schaumburg. Uiteindelijk werd
Diederik van der Lippe eigenaar van
Grebben en toen hij overleed, erfde zijn
zoon Jaspar het kasteel. Hij is de laatste
heer van Grebben, omdat de troepen
van de hertog van Parma het kasteel
omstreeks 1585, net als veel vestigin
gen langs de Maas, verwoestten.
Grebben werd hierna nooit meer
opgebouwd. In 1648 werd uit de voor
malige burcht, die sinds de verwoesting
het Gebroken Slot wordt genoemd, een
pachthof gebouwd. In 1848 verkocht
eigenaar Frans Egon van Hoensbroek
zijn Grubbenvorster eigendommen
aan Marianna, barones de Wijmar.

Meer
dan een ruïne

In 1944 werd het Gebroken Slot
nog verder verwoest, doordat de
vertrekkende Duitsers de stellin
gen, die ze gemaakt hadden bij de
burchtheuvel, opbliezen. Toch is het
Gebroken Slot veel meer dan een
ruïne. Zo speelt de legende van de
Witte Dame zich hier af. De legende
gaat over een jonge ridder die
in Grubbenvorst verliefd werd op
de dochter van de waardin van
de herberg waar hij verbleef. Het
meisje leek zijn liefde te beantwoor
den, totdat de jonge ridder tijdens
zijn vele avondwandelingen bij het
Gebroken Slot het meisje met een
ander zag. Hij sprong tevoorschijn
en werd door de andere man in een
diepe krocht geduwd. Vlak voordat
hij stierf, vervloekte hij het meisje.
Drie dagen later overleed ze aan
hevige koorts. Sindsdien spookt ze in
de nacht rond bij het Gebroken Slot.
Tegenwoordig is ze de hoedster van
Grubbenvorst en staat ze centraal
tijdens de aspergetijd.
Bronnen: Het Gebroken Slot te Grubbenvorst
door J. E. Dilz, Stichting Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum, Stichting Gewoën
Grubbevors, De Burchtruïne van Grebben
door M. Flokstra

Forte. Silicium is een lichaamseigen stof die voorkomt in organen en
klieren, maar ook in de huid, nagels en
haren. Bovenal is het van de bestanddelen
van het bindweefsel (kraakbeen, botten).
Daarnaast bevat DexSil Forte MSM dat
zorgt voor behoud van de integriteit van
de botten en het kraakbeen; Glucosamine
dat een rol speelt in het vernieuwingsproces van het kraakbeen; en Chondroïtine

het product tot de krachtigste
formule voor een betere beweeglijkheid
en soepelheid van de gewrichten en verzorging van de spieren en pezen. DexSil
Gel kan gebruikt worden voor lokale
ondersteuning van de klachten.
Etos Horst
Kerkstraat 8a
T: 077 398 59 63

Zwangerschapscursussen
(zowel begeleiding als yoga)

Korting voor
n
Groene Kruis Lede

• Informatie over zwangerschap
• Voorbereiding op bevalling
• Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
• Ervaringen uitwisselen
• 15 bijeenkomsten
• Trainingen na de bevalling
Aanmelden of meer informatie?
Klantenservice
088 - 61 088 61
www.dezorggroep.nl/ledenorganisatie

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

06

familie

13
11

Wat is een lente zonder leven
en wat een zomer zonder zon.
Wat is de liefde zonder geven,
wat is er wel als ’t nooit begon.
Wat is een hemel zonder blauw,
wat is de wereld zonder jou?
De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.
In haar vertrouwde omgeving is, omringd door haar kinderen
en kleinkinderen, overleden, onze allerliefste moeder en oma

Jo Rutten-Janssen
Ger Rutten †
† Horst, 8 november 2014

Horst:
Sevenum:
Horst:

Karin en Johan
Alex en Nicole
Robin, Fiene
Roy

Pr. Beatrixstraat 34, 5961 CN Horst.
Het is de wens van mam om de uitvaartdienst
in besloten kring te laten plaatsvinden.
Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging
door de medewerkers van Groene Kruis Thuiszorg
en onze huisarts mevrouw Deckers.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven,
de kaarten, de telefoontjes, de bloemen en persoonlijke condoleances
na het overlijden van mijn man, ozze pap en opa

Jan Rasing
Speciale dank voor hun goede zorgen gaat uit naar:
Groene Kruis thuiszorg team America
Palliatieve thuiszorg
Dokter Majoor
Annie Rasing, kinderen en kleinkinderen
Lorbaan 19 America

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.

Long olie helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

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

Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Te koop: soep-pompoenen (in de
vorm van een fles) lang houdbaar.
Jan Billekens Peelstraat 30, Kronenberg.
Tel. 077 467 15 63.

Hartverwarmend waren de vele steunbetuigingen
die wij ontvingen na het overlijden van

Jo en Jac
Smulders-Verdellen

Piet Geurts

60 jaar getrouwd!

(Muysers Piet)

Graag bedanken wij alle mensen die op welke wijze
dan ook hun medeleven hebben getoond.
Het was goed te ondervinden dat zovelen
prettige herinneringen aan “ozze pap en opa” bewaren.

We vieren het feest in
besloten kring.
Jo en Jac
Kinderen en kleinkinderen

Geert & Will, Sjaak & Inge, Jessie & Wim,
Riet & Leon en kleinkinderen.
Ria & Leo

echtgenote van

* Meerlo, 6 januari 1943

Op 17 november 2014 zijn

Dankbetuiging

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te koop damesfiets 28” (stationsfiets)
groen, geheel in orde € 55,tel. 06 22 04 77 38.
Praktijk Constance in Horst.
Aktie: luxe pedicure met scrubben
€ 31,00 met gratis voetreflex van
€ 21,00. Inboeken t/m 28 november.
www.bijconstance.nl of bel 398 59 04.



Horst, november 2014
De zeswekendienst is op zaterdag 22 november
om 18.00 uur in de kerk van de H. Lambertus in Horst

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden
van onze medeoprichter en erelid

Chris van Duuren
Wij wensen kinderen, kleinkinderen en familie
veel sterkte toe met dit verlies.
Vogelvereniging ̎Ons Genoegen ̎ Horst

Geboren
4 november 2014

Sanne

Dochter van Rob en Ellen
Jenniskens-Kerstjens
Zusje van Maud en Iris
Stationsstraat 131
5963 AA Hegelsom

Wij danken iedereen voor de geweldige belangstelling,
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn vrouw, os moek en oma

Bertha Alards-van Rens
Met trots kijken wij als familie terug
op een mooie en waardige afscheidsdienst in de kerk.
Het is voor ons een fijne en troostelijke gedachte, dat Bertha
in haar leven voor velen zoveel heeft betekend.
Namens Grad, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 22 november 2014
om 17.30 uur in de St. Odakerk te Melderslo.

Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Kom je ook bij ons naar de peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal.
Op maandag of woensdagmorgen. Voor
meer informatie zie
www.hosema.nl of bel 077 398 27 97
Collega’s gezocht! 24Fit zoekt 3
dynamische, sociale collega’s die
willen (leren) werken als welzijnscoach.
06 10 29 17 21.
Beuken houtbriketten € 0,25 per kilo
12 stuks, 10 kg € 2,50 R. Breukers
077 366 13 80 / 06 50 63 13 61.

Dag en nacht bereikbaar

Yogacentrum L’Espoir Horst
voor: Hatha-yoga, poweryoga en
zwangerschapsyoga 077 851 50 08
www.yogacentrumlespoir.nl
yogavooriedereen@live.nl
Met plastisol plaatwerk wordt hoog
schilderwerk overbodig. Kleurvast
en vaak goedkoper dan schilderen. Zie
onze website Bert Faessen Dakwerken
of facebook Bert Faessen. Voor meer
informatie 06 38 64 67 61.
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
ondersteuning bij uw mantelzorgtaken?
Wij zoeken voor u een passende hulp.
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis advies en offerte aan huis.
Laagste prijsgarantie! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).
Groente en fruit
Te koop diverse aardappels, groente en
fruit. Kleine pakjes hooi en diversen.
van Helden Americaanseweg 41 Horst,
tel 077 398 50 16.

Inspirerende kerstshow
Bloemsierkunst De Kogeldistel zat
22 nov. 13.00-20.00, zon 23 nov. 11.0017.00. Kogelstraat 62, Hegelsom.
Gilde studenten opgelet!
Mu-thaigym actie! 50% korting voor
Gilde studenten op alle kickboks
abonnementen, geldig t/m juli 2015
www.mu-thaigym.nl T: 06 24 87 76 35.
Struik-, stam- en klimrozen kopen?
Koop uw rozen dan rechtstreeks bij de
kweker. Kijk op onze site en laat u
verrassen door vele aanbiedingen. Alles
met kale wortel.
Kijk op www.seurosa.nl
Restanten verkoop Florale Vormgevers.
Elke middag open, vrij. 21 nov. t/m
woe. 24 dec. 13.30 - 17.30 uur.
Koopzondag 30 nov. en 21 dec. 12.00 17.00 uur. Glas-keramiek-kerstartikelen.
Loevestraat 37 Horst.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

HAN-MARK
ARENDSE
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

U I T VA A R T Z O R G

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Samen onderweg naar een mooie herinnering
Ringovenhof 24 • 5865 BM Tienray • T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.n l
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Parkeren
Broekhuizen naar
locatie Schreven
Gemeente Horst aan de Maas denkt een nieuw alternatief gevonden
te hebben voor de parkeerproblemen in Broekhuizen. Zij onderzoekt de
zogenaamde Schreven-locatie, tussen de Kerkhofstraat, Looierstraat en
de Hoogstraat in het dorp.
Het parkeren in Broekhuizen is
al jaren een probleem. Vooral in het
hoogseizoen wordt het dorp jaarlijks
overstroomd met toeristen die hun
auto kwijt willen om van de omge
ving te genieten. Meerder locaties zijn
de afgelopen jaren aangedragen en
net zoveel locaties stuitten op verzet
van aanwonenden.

nieuws 07

Graevenhof Sevenum
geopend
Het nieuwe gedeelte van het centrum van Sevenum werd donderdag 6 november officieel geopend. Ook werd
de naam van het nieuwbouwcomplex aan het Pastoor Vullinghsplein bekendgemaakt. Het Graevenhof werd
gebouwd op de voormalige plek van basisschool De Dobbelsteen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De gemeente hoopt met de
locatie tussen de Kerkhofstraat,
Looierstraat en de Hoogstraat een
goed alternatief te hebben. Zij onder
zoekt de mogelijkheid van de locatie
en zal haar voorstel daarna voorleg
gen aan de werkgroep in het dorp die
zich met parkeren bezighoudt.

Horstenaar
opgepakt voor
gewapende overval
De politie heeft maandag 10 en dinsdag 11 november een 19-jarige
Horstenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een
gewapende overval op een snackbar in Nietap in Drenthe eerder dit jaar.
De Horstenaar is tegelijkertijd
aangehouden met twee 17-jarige
jongens uit Leek, in de buurt van
Nietap. Vorige week werd ook al een
18-jarige inwoner van Leek aange
houden. Wat de rol van de jongens bij
de overval precies is, wordt nog door
de politie onderzocht.
Donderdag 22 mei rond 23.30
uur werd een snackbar aan de J.P.
Santeeweg in Nietap overvallen. Een
medewerkster zag kort voor mid

dernacht twee mannen met bivak
mutsen de zaak binnenlopen. Ze
werd bedreigd met een vuurwapen
en moest geld afstaan uit de kassa.
Hierna nam het duo de benen. Tijdens
de overval was één klant in de zaak
aanwezig.
Via getuigenverklaringen en poli
tieonderzoek kwam de politie de vier
jongeren, waaronder Horstenaar, op
het spoor. De vier verdachten zitten
nog vast voor verhoor.

Man valt van dak
in Tienray
Een man is maandagochtend 10 november om iets na 11.00 uur enkele
meters van het dak gevallen. Hij liep hierbij een fikse verwonding op.
De Tienraynaar zakte door een
golfplaat op het dak van een woning
aan de Swolgenseweg toen hij daar
bezig was met kluswerkzaamheden.
Hierna viel hij naar beneden. De ambu
lances waren snel ter plaatse voor
medische zorg. Hoewel een traumahe

Het project voor de opwaardering
van het Sevenumse centrum werd
zo’n vijf jaar geleden in gang gezet,
vertellen betrokken partijen tijdens
de feestelijke opening in een nog kaal
gebouw. In het centrum van Sevenum
is naast deze nieuwbouw, waar plek is
voor zo’n dertig appartementen, ook

gewerkt aan de aanleg van parkeer
plaatsen en de nieuwe en bredere
invulling van sporthal Kruisweide en de
omgeving. Gerold Vereijken van CRA
Vastgoed en Ivo de Rees van Wonen
Limburg prezen het project en gaven
aan nog niet klaar te zijn in en met
Sevenum. Wethouder Paul Driessen van

gemeente Horst aan de Maas mocht
de naam van het nieuwbouwcom
plex onthullen. De naam Graevenhof
verwijst naar de 18e eeuwse boer
derij Graevengoedt. De tuin van de
boerderij, in het Sevenums dialect
‘hof’, lag vroeger op de plek waar het
complex nu verrezen is.

Pand Meerlo gesloopt
voor Maas
Om de plannen rondom de Oude Maasarm te realiseren, werd donderdag 6 november begonnen met de sloop
van een pand aan de Moleneind in Meerlo. Het woonhuis en een bijgebouw moeten wijken voor
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

likopter werd opgeroepen, is deze door
de hulpdiensten weer afgebeld. De
man is ter plaatse behandeld aan een
fikse hoofdwond en overgebracht naar
het ziekenhuis. Over de toestand van
de man en de oorzaak van het ongeval
is verder nog niks bekend.

Omwonenden
in beroep tegen
schutterij
Gemeente Horst aan de Maas heeft maandag 10 november ten
overstaande van de Raad van State haar standpunt verdedigd om geen
maatregelen te nemen tegen schutterij Sint Jan uit Grubbenvorst.
Omwonenden hadden de
gemeente gevraagd op te treden
omdat zij geluidsoverlast ervaren van
de Grubbenvorster schutterij. Ook zet
ten zij vraagtekens bij hun veiligheid,
omdat er niet geschoten wordt met
een zogenaamde affuit, een soort
onderstel. Daarnaast wordt volgens
hen niet binnen de kogelvangers
geschoten.

De gemeente geeft aan niks te
kunnen doen voor de omwonenden.
Zij stelt dat de schutterij voldoet aan
alle regels, waardoor zij geen officiële
mogelijkheid heeft om maatregelen
te treffen. Rechtbank Limburg gaf
de gemeente in april nog gelijk. De
omwonenden gingen daarom in
hoger beroep. De Raad van State doet
binnenkort uitspraak in de zaak.

De Oude Maasarm wordt weer
opengesteld. De riviertak gaat straks bij
hoog water weer mee stromen. Om dat
soepel te laten gebeuren, moeten alle
obstakels zoals bebouwing verwijderd
worden, stelt het projectbureau OoijenWanssum. Eén van de gebouwen die

volgens hen een goede doorstroming
van de Oude Maasarm in de weg stond,
was het voormalige pand van dieren
arts Eelderink in Meerlo.
Het gebouw lag in het stroomge
bied van de Oude Maasarm. In 1993
en 1995 bleek dat deze plek kwetsbaar

is bij hoogwater. Deze kwetsbaar
heid wordt inmiddels, mede door de
planning rondom de Oude Maasarm,
aangepakt. Om dat te realiseren, moest
het pand wijken. Daarnaast worden
onder andere dijken verlegd en komt er
een hoogwatergeul bij Ooijen.
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Sinterklaasintocht Horst
Sinterklaas en zijn Pieten brengen op zaterdag 22 november een bezoek aan Horst. Jong Nederland organiseert
daarom onder andere een groot Sinterklaasfeest in de Mèrthal.

Agenda
America

Grubbenvorst

zo 16 november 14.14 uur
Locatie: bushalte op het Kerkplein

zo 23 november 15.00 uur
Locatie: Veer aan de Maas

Feest

Film

zo 16 november aansluitend
Locatie: Bondszaal, groepen 7 en
8 naar OJC Cartouche

zo 23 november tot 16.30 uur
Locatie: café De Vonkel

Intocht

Broekhuizen(vorst)
Intocht

zo 16 november 14.30 uur
Locatie: aan de Maas

Evertsoord
Kronenberg

Lambertusplein stopt de Sint even en
wordt hij ontvangen door burgemees
ter Kees van Rooij. Hij zal namens alle
inwoners Sinterklaas welkom heten.
Ook heeft hij nog een verrassing voor
de goedheiligman. Rond 16.00 uur
komt Sinterklaas in de Mèrthal aan,

waar het Sinterklaasfeest wordt gehou
den met een programma vol muziek en
voordrachtjes. Het feest duurt tot 17.00
uur. Kinderen die een voordrachtje voor
Sinterklaas willen doen, kunnen zich
aanmelden voor dinsdag 18 november
via intocht@jnhorst.nl

zo 23 november 15.00 uur
Locatie: Zaal Debije

Horst
Intocht

Feest

Sinterklaasfeest

zo 16 november aansluitend
Locatie: Torrekoel

za 22 november tot 17.00 uur
Locatie: Mèrthal

Griendtsveen

Lottum

zo 23 november
Locatie: De Zaal

zo 23 november 15.00 uur
Locatie: van Markt naar veer

Intocht
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* Ga naar kpn.com voor de voorwaarden en beschikbaarheid.

Intocht

zo 16 november 13.45 uur
Locatie: kerkplein
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kpn.com/glasvezel

Hegelsom

za 22 november 15.00 uur
Locatie: van blokhut
Jong Nederland naar
Lambertusplein

Intocht

Sinterklaas maakt zoals hij inmid
dels gewend is, een tourrit door het
centrum van Horst. Om 15.00 uur zal hij
bij de blokhut van Jong Nederland Horst
mensen begroeten. Daarna vertrekt hij
richting de Mèrthal en kan iedereen
zich bij de stoet aansluiten. Op het

Intocht

Intocht
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Feest

Swolgen

zo 23 november aansluitend
Intocht
zo 16 november 14.00 uur
Locatie: tot en met groep 5
De Harmoniezaal, groepen 6 t/m 8 Locatie: Lambertuskerk
naar De Smetenhof

Meerlo
Intocht

zo 23 november
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Melderslo
Intocht

za 22 november 13.45 uur
Locatie: start kerkplein

Sevenum
Intocht

zo 23 november 14.30 uur
Locatie: De Wingerd
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SINTERKLAASACTIE

Op zoek naar pepernoten

Tienray

Op de lange tocht van Spanje naar Nederland waren er hoge golven op de zee. Daardoor vielen in
het grote ruim van de pakjesboot de zakken met pepernoten om. De noten rolden in alle gaten en hoeken
van de boot. Ook kwamen er pepernoten in de HALLO terecht. Maar hoeveel zijn dat er?

zo 23 november 10.00 uur
Locatie: verzamelen op hoek
Nieuwe Baan Past. Maessenstraat

Arme Zwarte Piet. Hij moet ervoor zorgen dat voor 5 december alle pepernoten gevonden zijn. Help hem een
handje en zoek de pepernoten in deze uitgave van HALLO Horst aan de Maas en de uitgaves van 20 en 27 november.
Tel alle pepernoten bij elkaar op en maak de volgende slagzin op een originele manier af:
HALLO en Horst aan de Maas ….

Intocht

Feest
za 22 november aansluitend
Locatie: MFC De Zwingel

Feest
zo 23 november tot 12.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Meterik

Sinterklaasfeest
zo 16 november 11.00-13.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek

De prijzen die je dit jaar kunt winnen:

1e prijs waardebon voor ½ jaar gratis sport
& ontspanning t.w.v. 300 euro
beschikbaar gesteld door Anco lifestyle centre

2e prijs Bladblazer t.w.v. 79,95 euro
beschikbaar gesteld door Boerenbond Swolgen

3e prijs 3
 -gangen keuzemenu voor 2 pers. t.w.v. 50 euro
beschikbaar gesteld door Parkhotel Horst
Noteer het totaal van alle pepernoten uit de drie uitgaves en de afgemaakte slagzin op de deelnemers
bon en lever deze uiterlijk 28 november 12.00 uur in bij de inleverpunten, bij Kempen Communicatie op
Handelstraat 17 in Horst, of stuur je antwoorden via actie@hallohorstaandemaas.nl onder vermelding van
Sinterklaasprijsvraag. De uitslag wordt op donderdag 4 december bekendgemaakt in HALLO Horst aan de
Maas. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Plak- en
kleur- wedstrijd
Bij deze editie van HALLO Horst aan de Maas zit een kleurplaat van
Sinterklaas en zijn Pieten bij de stal van Amerigo. Met onze sinterklaas
kleurwedstrijd maak je kans op een extra sinterklaascadeau. Je mag
kleuren, knippen, plakken en alle materialen gebruiken die je wilt om de
kleurplaat zo mooi mogelijk te maken.
Om de kans op een prijs zo eerlijk
mogelijk te maken, hebben we een
verdeling in drie leeftijdscategorieën
gemaakt: tot en met 5 jaar, van 6 tot
en met 8 jaar en van 9 tot en met
12 jaar. In elke categorie zijn er prijzen
te winnen. Voor de kinderen tot en
met 5 jaar zijn de prijzen als volgt: de
derde plaats krijgt een spekshaslick
van Ut Snoephuuske. Voor de tweede
plaats hebben we een gratis pannen
koek van Kinderboerderij Hagershof en
twee kaartjes voor Zoo Parc Overloon.
De drie mooiste tekeningen in deze
categorie krijgen een jaarkaart voor
De Speelfabriek in Maasbree. Er zijn dus
drie winnaars.
De derde prijs in de categorie 6
tot en met 8 jaar is een spekshaslick
van Ut Snoephuuske. De tweede plaats
krijgt een gratis pannenkoek van
Kinderboerderij Hagershof. De eerste
plek krijgt een tegoedbon van 15 euro
van Intertoys en twee kaartjes voor Zoo
Parc Overloon.

In de categorie 9 tot en met 12 jaar
krijgt de derde prijs een spekshaslick
van Ut Snoephuuske. De tweede plek
krijgt een tegoedbon van 15 euro van
Intertoys en een gratis pannenkoek van
Kinderboerderij Hagershof. De winnaar
krijgt een tegoedbon van 15 euro van
Intertoys en twee kaartjes voor Zoo
Parc Overloon. 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 kleur
plaat inleveren.
De kleurplaten moeten voor
28 november 12.00 uur ingeleverd
zijn. Dat kan op de adressen die
op de kleurplaat staan. Je mag de
kleurplaat ook naar ons opsturen:
HALLO Horst aan de Maas t.a.v.
Sinterklaas kleurwedstrijd, Handelstraat
17, 5961 PV Horst. De uitslag wordt
bekendgemaakt in HALLO Horst aan de
Maas van donderdag 4 december.

Bakkerij Ummenthun
Nusseleinstraat 10
5966 NJ America

Intertoys
Kerkstraat 5
5961 GC Horst

Bloome-Huuske Rosa
Markt 19
5973 NR Lottum

Cafetaria Um ’t Hukske
Schadijkerweg 1
5964 NA Meterik

Pryma
Genenberg 12
5872 AL Broekhuizen

Kempen Communicatie
Handelstraat 17
5961 PV Horst

Bloemsierkunst Anneke
Hoofdstraat 37a
5864 BC Meerlo

BoerenBond Swolgen
Mgr. Aertsstraat 33
5866 BG Swolgen

Herberg De Morgenstond
St. Barbarastraat 35
5766 PC Griendtsveen

Basisschool De Kroevert
Meerweg 13
5976 NS Kronenberg

Spar Janssen
Vlasvenstraat 4b
5962 AD Melderslo

Simone Bloem- en
Woondecoratie
Past. Vullinghsplein 22
5975 DJ Sevenum

Autoservice Besouw B.V.
Californischeweg 6
5971 NV Grubbenvorst

Modehuis Cruysberg
Spoorstraat 1
5865 AE Tienray

Bloemsierkunst
De kogeldistel
Kogelstraat 62
5963 AP Hegelsom

Deelnemersbon Sinterklaasprijsvraag
Naam
Adres
PC + Woonplaats
Telefoonnummer
1. Het totaal aantal pepernoten dat door drie edities verstopt is, bedraagt:
2. Afmaken slagzin: HALLO en Horst aan de Maas
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Maandag

17 november
Paardenmarkt
Lottum
De grootste van Limburg!
• Aanvoer van 700 paarden en pony’s •
• 150 marktkramen • livemuziek •
• kinderattracties •

ONDERHOUD AAN CARAVANS EN CAMPERS
SCHADEHERSTEL AAN CARAVANS EN CAMPERS
MONTAGE VAN ALLE DENKBARE ACCESSOIRES

www.tielencampers.nl
Adres: Hoebertweg 4 | 5966 ND America | Tel: 077 - 464 90 40

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

Martens asperges genomineerd
voor tuinbouwprijs
Martens Asperges uit Tienray is een van de vier finalisten voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2015.
Voor de 29e editie van de prijs strijden zij met chrysantenteler Arcadia BV en bloemkwekers Artemis en
Florensis om de titel.

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

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

Lucas Vos, algemeen directeur van FloraHolland, maakte onlangs de genomineerden bekend. Martens
Asperges werd voor de prijs voorgedragen door Coöperatie Coforta: The Greenery. De jury waardeert naar
eigen zeggen de sterke regionale betrokkenheid en de voorbeeldfunctie die het bedrijf op zich neemt in de
sector. “Ook op het gebied van marktontwikkeling, rassenkeuze, de vooruitstrevende mechanisatie en de
activiteiten op MVO-gebied, tonen de ondernemers van Martens Asperges hun bedrevenheid, waardoor zij
zich tot de top van de sector mogen rekenen”, aldus de organisatie. Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs
richtte de verkiezing op om belangstelling voor de tuinbouwsector te vergroten, ondernemers te belonen
voor goed ondernemerschap en innovatief en duurzame bedrijfsvoering te stimuleren. De jury buigt zich de
komende weken over de kandidaten. De winnaar wordt op woensdag 7 januari in de Keukenhof in Lisse
11
bekendgemaakt.
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Ad ve rtorial

Volop activiteiten bij slijterij Weijs

Wijnproeverij in Horst
Slijterij Weijs organiseert op vrijdagavond 21 november een grote wijnproeverij in café en zalencentrum
De Leste Geulde in Horst. Bezoekers kunnen zelf een ‘wijnrondje’ maken langs de ruim dertig aangeboden wijnen.

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 20 st!
r
in Ho
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

FranciSense

ThetaHealing, Coaching & Ontwikkeling
Gezien op de Hiltho. NIEUW in Nederland!
Verander je leven en je gezondheid door het ”Zelfgenezend
Vermogen” te activeren!!!

Gratis informatieavond
ThetaHealing
20 november 2014 om 19.30 uur
Nieuwsgierig? Meld je aan.

zie ook de agenda op de website voor nog meer mogelijkheden

...a Way of Life

Wittenhorststraat 38, 5961 XN Horst Tel.: 06-30145104
www.FranciSense.nl FranciSense@kpnmail.nl

De wijnproeverij is voor de liefhebbers een unieke
gelegenheid om wijnen naast elkaar te proeven. Tijdens
het proeven wordt desgewenst deskundig advies
geboden. Ook kunnen de gasten genieten van een
lekker hapje. Aanmelden voor de avond is gewenst.
Aanmeldingsformulieren zijn in de slijterij verkrijgbaar.
Voor meer informatie en aanmelden kan men ook kijken
op www.slijterijweijs.nl In samenwerking met De Leste
Geulde in Horst organiseerde Slijterij Weijs eind oktober
voor de zesde keer een wijn- en spijsavond met het
thema wijn en wild. Ruim vijftig personen genoten van een
viergangendiner met daarbij passende wijnen.

De wijnen werden door een wijnimporteur toegelicht. De
reacties waren heel positief. Dit is een jaarlijks terugkerend
evenement waar altijd veel belangstelling voor is. Met het
oog op de feestdagen zijn Peter en Truus Weijs daarnaast
al volop bezig met relatiegeschenken. Deze kunnen op
maat worden verzorgd. De eerste pakketten worden begin
december uitgeleverd. November en december zijn drukke
en vooral gezellige maanden voor de Horster slijterij.
Herstraat 58, Horst
077 398 14 63
www.slijterijweijs.nl
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Je ware zelf ontdekken
Psycholoog André Rozendaal uit Horst schreef een boek over het vinden van je ware zelf. Het boek,
Zelfrealisatie: De weg terug naar wie je werkelijk bent, komt op maandag 17 november uit. André vertelt over wat
zelfrealisatie nu precies is en hoe zijn boek tot stand kwam.

dingen gaan zoals ze gaan. Dat
uitte zich ook in een gevoel van
ongelukkigheid, vooral toen ik een
puber was. Ik wist toen alleen nog
niet wat ik met dat gevoel moest
doen. In die tijd las ik allerlei boeken
over de zin van het leven. Wat zijn
we in godsnaam allemaal aan het
doen op deze aardkloot, vroeg ik me
telkens af. Toen ik een studiekeuze
moest maken, ging ik toch maar
iets doen wat zoveel mogelijk geld
op leverde”, lacht hij. “Dat werd
belastingsrecht. Met frisse tegenzin
ben ik afgestudeerd en aan de slag
gegaan aan als belastingsadviseur.”

Eigen keuzes
maken

André Rozendaal studeerde in
eerste instantie belastingsrecht,
maar voelde zich in die wereld

niet helemaal op z’n plek. “Al
toen ik ongeveer vijf jaar oud was,
vroeg ik me vaak af: ‘Wat doe ik

hier eigenlijk?’ Ik verbaasde en
verwonderde mij over de wereld
waar ik in leefde en over waarom

Oh, zit dat zo!

Met zijn boek wil hij mensen
bewuster maken van zichzelf en hen
helpen om rust en geluk te vinden.
“Iedereen wordt hier een gelukkiger
mens van”, zegt Rozendaal. “Als
deze gedachte op grote schaal
toegepast wordt en iedereen
verantwoordelijkheid neemt voor
zichzelf, maakt dat de wereld echt een
stukje beter. Dit boekje zal niet tot
wereldvrede leiden, maar als degene
die het lezen rust vinden, dan is dat al
een heel mooi begin.”

FranciSense

Einde aftrek buitenlandse boeten
of de moraal van het Belastingrecht
Door: Mathieu Hooijmaijers
Belastingheffing kent geen moraal. Dat wil zeggen dat het voor
de belastingheffing niet van belang is of inkomen legaal, illegaal of
semi-illegaal is. Coffeeshops, relaxbedrijven, maar ook inbrekers
moeten belasting betalen over hun inkomen.

De praktijk is uiteraard weerbarstiger. Zo zullen inbrekers niet
vaak belastingaangifte doen van hun
inkomsten. Echter, als ze worden
‘gepakt’ zal ook de Belastingdienst,
bijvoorbeeld middels de pluk-zewetgeving proberen de achterstallige
belasting te innen.
De andere kant is dat voor ondernemers ook kosten aftrekbaar zijn.
Zo kan de coffeeshop de inkoop van
drugs als kosten opvoeren, mits deze
voldoende onderbouwd zijn. Hier ligt
overigens vaak een probleem omdat
de inkoop van drugs illegaal is en de
coffeeshopondernemer dus lastig een
boekhouding kan bijhouden.
De Belastingrechter heeft echter keer
op keer beslist dat ook een coffeeshophouder zich moet houden aan
de fiscale verplichting een volledige
administratie te voeren.

Rust en geluk
vinden

Starter in de Regio

Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Een aantal kosten die samenhangen
met illegale activiteiten, is expliciet
uitgezonderd van aftrek als ondernemerskosten, bijvoorbeeld vuurwapens
(hoewel ontegenzeggelijk noodzakelijke
ondernemerskosten voor bijvoorbeeld
een bankovervaller). Ook de aftrek van
(Nederlandse) boeten is niet toegestaan.
Buitenlandse boeten zijn wel
aftrekbaar. De gedachte hierbij was dat
de Nederlandse wetgever geen controle
heeft over het buitenlandse boetebeleid.
Daarmee zouden Nederlandse belastingplichtigen in Nederland gestraft kunnen
worden voor zaken die in Nederland niet
strafbaar zijn.
De Libor-affaire bracht een kentering in deze gedachte. Rabobank kreeg
een forse boete van de Amerikaanse
toezichthouder wegens handel met
voorkennis. Op basis van de huidige wetgeving is een dergelijke boete ‘gewoon’
aftrekbaar van de belastbare winst van
Rabobank. Hoewel de bank vrijwel direct
liet weten geen gebruik te willen maken

Toen Rozendaal voor zijn werk
in Amerika was, bezocht hij de
Grand Canyon. “Toen ik daar stond,
realiseerde ik me ineens dat alles wat
je voelt ook in jezelf is ontstaan en dat
je daardoor ook je eigen keuzes moet
en kunt maken.” Met die gedachte in
zijn achterhoofd zei hij acuut zijn baan
op en besloot klinische psychologie
te gaan studeren. Inmiddels heeft
hij samen met zijn vrouw Nathalie
een praktijk voor energetische
natuurgeneeskunde, psychologische
begeleiding en persoonlijk leefadvies
in Grubbenvorst.
“Al vanaf 2000 liep ik rond met

het idee om een boek te schrijven,
om mensen te helpen ontdekken
wat ik zelf op die Grand Canyon ook
besefte.” Het boek van Rozendaal
gaat over zelfrealisatie: het ontdekken
van je ware zelf. “Mensen hebben
vaak als doel om gelukkig te worden
en rust te vinden. Die rust kun je
vinden als je op zoek gaat wat er
zich onder al jouw emotionele en
geestelijke schommelingen bevindt.
Als je erachter komt wie je echt bent,
geeft dat een enorme rust en kracht
om je tegenslagen te kunnen dragen.”
Zijn vrouw Natalie voegt toe: “Als
je terug gaat naar je ware natuur,
kom je erachter dat alles wat je doet
een eigen keuze is, waar alleen jij
verantwoordelijk voor bent.”

van de mogelijkheid om de boete van
de in Nederland belastbare winst af
te trekken, was de geest uit de fles.
Politici buitelden over elkaar heen
om ook de aftrek van buitenlandse
boeten onmogelijk te maken. Dat
is precies de wetswijziging die met
Prinsjesdag in het belastingplan 2015
werd voorgesteld. Daarmee is ook het
verschil in behandeling van bijvoorbeeld een Nederlandse verkeersboete
(niet aftrekbaar als ondernemingskosten) en een Duitse verkeersboete (nu
wél aftrekbaar als ondernemingskosten) verleden tijd. Voortaan zijn ook
de kosten voor een Duitse verkeersboete niet meer aftrekbaar.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Bedrijf FranciSense
Eigenaar Francis Janssen
Adres
Wittenhorststraat 38
Plaats 5961 XN Horst
Telefoon 06 30 14 51 04
E-mail francisense@kpnmail.nl
Website francisense.nl
Sector Paramedische 
praktijken
Start
Oktober 2014
Activiteiten:
FranciSense begeleidt
healingen, coaching, cursussen
of seminars en eventueel
lezingen voor zowel scholen als
bedrijven.
Doelgroep:
Deze ThetaHealingstechniek
is voor alle doelgroepen te
gebruiken.
Onderscheidend vermogen:
Levenservaring en de
veelheid aan diagnoses zorgde
voor de ervaringsdeskundigheid.
ThetaHealing bood de mogelijkheid om in de ’onmogelijkheid’
verandering aan te brengen.
Door de verschillende mogelijkheden binnen de ThetaHealings
techniek en de ervaringsdeskundigheid, heeft Francis snel
toegang en inzicht ten aanzien
van het probleem of issue.
ThetaHealing kijkt naar het
totaalplaatje. Door middel van
ThetaHealingstechniek gaat men
op zoek naar de hoofdoorzaak
van het probleem.

Na bewustwording wordt
gekeken welke ervaring men aan
het opdoen is. Ieder probleem
heeft namelijk de oplossing in
zich. Als de oplossing gezien
wordt, is de les geleerd. Deze
informatie wordt ’gedownload’
in de cellen van het lichaam
middels de ThetaHealings
techniek. Wat men gelooft, is
wat men bevestigd krijgt, met
als gevolg dat de verandering
merkbaar is in het dagelijks
leven. Het geweldige van dit
systeem is dat vaak in één sessie
al gigantisch veel dingen kunnen
veranderen. Vaak is het
probleem ook al snel opgelost.
Het is een hele snelle
methode die iedereen kan leren.
Ieder mens heeft het
’Zelfgenezend Vermogen’ in
zichzelf zitten, alleen zijn we
vergeten hoe het werkt. We
leren opnieuw balans te brengen
tussen lichaam, geest en ziel,
zodat blokkades en ziektes
veranderd kunnen worden in
perfecte gezondheid.
FranciSense wil graag helpen
mensen bewust te maken van
wat in het onderbewuste leeft
door te leren communiceren met
zichzelf, zodat pijn, lijden, stress,
woede, haat, verdriet, etc.
opgelost kunnen worden en
veranderd worden naar een
positieve beleving, want
gedachte is kracht.
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NAMENS DE V
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Ondernemen
is teamwork

Hans en Emiel,

gefeliciteerd m
et de nominatie
voor de
ondernemerspri
js Horst aan de
Maas 2014

www.lenssena

Van harte profici
at
met deze nomin
atie!

dvies.nl

Gefeliciteerd me
t jullie nominatie
!
Peter: 06 - 25 055 5
Twan: 06 - 53 227 74
906

Jarenlange ervaring
, moderne
productiefaciliteiten
en drang
naar perfectionism
e zorgen
ervoor dat BVB Sub
strates

Afhangweg 51 59
61 EA Horst • T
(077) 398 12 16
Een betrouwbare
partner
voorop loopt in het
vak.

www.loonbedrijf

www.hoeymakers-

jenniskens.nl

met specialisaties
in uiteenlopende markten
zoals
professionele glas
tuinbouw,
natuurlijk en sted
elijk groen,
hobbysector, cham
pignonen fruitteelt.
Bij BVB Substrates
wordt
alleen het beste sub
straat

kellenaers.nl

Wij feliciteren Han

s en Emiel en team

Wij feliciteren Han
s & Emiel
met deze nominat
ie!

geproduceerd. Gele
verd
volgens afspraak
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WIJ FELICITEREN HANS & EMIEL EN HUN TEAM MET DEZE NOMINATIE!
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Genomineerden Ondernemersprijs Horst aan de Maas

‘Als je denkt het beter
te kunnen, moet je snel
zelfstandig worden’

De neven Hans van de Laak (42) en Emiel Keiren (46) uit Lottum zijn genomineerd voor de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2014. Ze zijn eigenaar van Lakei boomkwekerijen en kweken samen rozen en seringen.
“Wij gaan alleen voor de allerbeste roos en sering.”

winkel&bedrijf 13
Cursus Fitdankbaby
Praktijk MLV biedt vanaf zondag 30 november de cursus Fitdankbaby
aan. Deze cursus wordt gegeven in Froxx in Horst.
Fitdankbaby is een nieuw concept
bedoeld voor mama’s en hun baby’s
tussen de drie en acht maanden. Het
programma bestaat uit acht les
sen en is gericht op het herstel van
probleemzones, houdingsverbetering
en verbetering van de conditie van de
moeder. Voor de baby is alle aandacht
gericht op zowel de ontwikkeling als

op het plezier maken tijdens de les.
Dit concept is ontwikkeld door een
kinderarts, fysiotherapeut en fitnes
sinstructeur en is al op grote schaal
beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk
en Zwitserland.
De eerste cursussen starten op
zondag 30 november om 8.30 uur en
dinsdag 2 december om 09.00 uur.

Zeven kunstenaars
exposeren bij IROK
In galerie IROK in Horst exposeren tot en met zondag 14 december
zeven kunstenaars. De expositie is tijdens de openingstijden te bezoeken.
Tijdens de expositie is er werk te
zien van Caroline Havers, Ellen van
Toor, Rusudan Khizanishvili, Salvator
Scavone, Carola Schapals, Lara Vos en
Alexander Daniloff. De kunstenaars
exposeren onder meer schilderijen
en keramiek. Caroline Havers liet zich
inspireren door het gedicht Denkend
aan Holland. Ellen van Toor maakt
gebruik van gevonden verweerde
materialen waar een verhaal achter
zit zoals veertjes, kantjes, stukken
behang, oude schoenen en verroeste
voorwerpen. Rusudan Khizanishvili is

De neven hebben dezelfde achtergrond. Ze volgden
beiden de middelbare tuinbouwschool, maar terwijl Hans
de kwekerij van huis kon overnemen, deed Emiel eerst
ervaring op bij andere kwekerijen, voordat hij voor zichzelf
begon. Ze wilden om dezelfde reden graag een eigen
bedrijf begonnen. “Als je eigenwijs bent en zelf denkt het
beter te kunnen, dan moet je snel zelfstandig worden en je
eigen kwekerij opzetten”, legt Hans uit.
Hoewel ze ieder een eigen kwekerij in hetzelfde
dorp hadden, hadden ze naar eigen zeggen geen concur
rentie van elkaar. “We spraken elkaar geregeld en had
den hetzelfde vak. Ik had er toen al rozen en seringen bij
staan”, vertelt Emiel. Toen ze allebei groter wilden worden,
besloten ze de handen ineen te slaan. “We hielpen elkaar
al vaker en vonden samengaan een logische stap. Daarmee
hebben we nu ook een betere marktpositie kunnen berei
ken”, meent Hans. Ze verkopen hun planten nu in heel
Europa.
In 2003 startten de ondernemende neven kwekerij
Lakei in Lottum. “Lakei staat vanzelfsprekend voor onze
achternamen, maar bij ons staat de klant ook altijd centraal.
Daarbij is Lakei natuurlijk ook toepasselijk”, zegt Emiel. Al
snel vormden ze hetzelfde idee over hun langetermijnstra
tegie. “Ons idee is om de beste rozen- en seringensoort te
vinden. We willen de gezondste en lekkerst ruikende soor
ten hebben en van dat idee zijn we nooit meer afgestapt.”

Het idee om de lekkerst geurende sering en roos te
kweken, heeft er enkele jaren geleden voor gezorgd dat
Hans en Emiel de conceptlijn Parfum de Nature hebben
opgezet. “We zijn al jaren op zoek na de lekkerst ruikende
rozen en seringen. Als mensen naar een tuincentrum gaan,
weten ze vaak niet wat ze willen. Als ze dan om een lekker
ruikende plant vragen, hopen we dat ze bij onze rozen en
seringen uitkomen, omdat die gewoon lekker ruiken in de
tuin”, vertelt Emiel.
Als consument kom je de seringen en rozen van Emiel
en Hans misschien wel tegen in de tuincentra, maar kun
je ze niet bij Lakei kopen. “We maken een product waar
we achterstaan en waar we van denken dat het goed is.
Wij steken liever meer tijd in het kweken van de rozen
en seringen dan aan het verkopen. Dat laten we aan de
tuincentra over”, legt Hans uit. Wel hebben ze er met hun
nieuwe pand voor gezorgd dat wandelaars kunnen genieten
van hun geurende planten.
Dat ze nu genomineerd zijn voor de ondernemersprijs
van Horst aan de Maas 2014, vinden ze geweldig. “Het is
wel leuk dat er een deskundige jury komt kijken. Dat we
door het LLTB aangedragen zijn, is sowieso een hele eer.
Met de nominatie proberen we vooral te leren van de
deskundigen die ons bedrijf komen beoordelen. We hoeven
niet per se te winnen. Ik denk dat we door überhaupt mee
te doen al veel leren. En we krijgen er nieuwe contacten
bij”, besluit Hans.

afkomstig uit Tbilisi, Georgië. Op haar
schilderijen spelen de nacht en haar
onduidelijke schimmen, schaduwen
en kleuren een rol. De Italiaanse
Salvator Scavone woont en werkt in
Genk. Salvator presenteert in deze
expositie huisdiertjes van keramiek.
Carola Schapals schildert bepaalde
thema’s zoals verlaten gebouwen.
Lara Vos is gespecialiseerd in
sculpturen en keramiek. Ook van
Alexander Daniloff is tijdens de
expositie nieuw werk te zien.

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Ruime keuze in gebruikte kwaliteits naaimachines
Met 1jaar garantie, afleverbeurt en omruilgarantie.
Pfaff: Met en zonder dubbelstoftransport (IDT).
Lewenstein, Elna, Husqvarna, Singer, Toyota etc.
Verkoop, Onderhoud & Reparatie
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

Hans van de Laa
k
en Emiel Keiren
Eigenaren Lakei

Boomkwekerije

n
www.haardstede.nl

14

opinie

Wat
zeg je?

13
11

Zwarte Piet hoort bij Sinterklaas

‘Het is een traditie’
Sinterklaas komt binnenkort, mét zijn Zwarte Pieten, ook in Horst aan de Maas aan. Stroopwafelpieten of Paarse Pieten zijn nog niet aan de
orde. En dat is maar goed ook vindt 84 procent van de inwoners van Horst aan de Maas. Sinterklaas kan nu eenmaal niet gevierd worden zonder
Zwarte Piet. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Een duidelijke meerderheid vindt
In Horst aan de Maas wordt door
81 procent van de inwoners Sinterklaas dat het Sinterklaasfeest niet zonder
Zwarte Piet gevierd kan worden.
gevierd. Het merendeel geeft aan dit
Het is een traditie vindt het merendeel
vooral voor de kinderen of kleinkinde
en daar mag niet zomaar aan getornd
ren te doen. Al doet niet iedereen dat
worden. “Dat
uit geheel vrije
hele gedoe
wil. “Ik vind
‘Zwarte Piet is ook gewoon
rondom Zwarte
dat kinderen al
een kindervriend’
Piet moet eens
zoveel hebben.
‘Zwarte Piet, zo zwart als roet’ ophouden.
Ik voel me ‘ver
Sinterklaas is een
plicht’ om er aan
‘Het heeft niets met racisme kinderfeest en
mee te doen.
te maken’
kinderen denken
Cadeaus geven
niet in kleur.
om de cadeaus,
dat is niet echt duurzaam”, laat iemand Een kind discrimineert niet, totdat het
hem wordt geleerd door een volwas
weten.

sene”, vat iemand de
algemene mening
samen. Anderen
vinden daar
naast dat er
wel belangrij
kere proble
men zijn voor
de overheid
om zich mee
bezig te houden.
“Zwarte Piet hoort
erbij. Wie moet anders
pepernoten uitdelen en alle
schoenen vullen?” vraagt een inwoner
zich af.

Er zijn ook mensen
die anders tegen
het ‘Zwarte
Pietenprobleem’
aankijken.
“Elk feest kan
anders wor
den gevierd.
Verharding
van wederzijdse
standpunten leidt
alleen maar tot ellende.
Niets is voor eeuwig: ook
historie niet”, meent iemand. “Voor
de kinderen, en daar zou het toch om

Oneens
12%
5%
Neutraal

Eens
84%

moeten gaan, maakt de kleur echt
niets uit. Dus als je met een andere
kleur Pieten een groep gelukkig maakt
moet daar mijns inziens niet zo moeilijk
over gedaan worden”, voegt een ander
toe. Een derde geeft aan dat de kleur
hem niets uitmaakt. “Maar laten we
het eens hebben over waarom er zo
weinig meisjes-Pieten zijn. Dat is pas
discriminatie.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. 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. 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

CVI naar Venlo
De sluiting van DSM Andeno en de verplaatsing van de jachthaven in
Venlo bieden kansen voor de ontwikkeling van de Venlose haven. Met de
ontwikkeling van het bosperceel en de landbouwgronden tussen de A67 en
het DSM-terrein komt, na ontmanteling van de fabriek, ongeveer 31
hectare vrij. Volgens vereniging Behoud de Parel biedt dat ruimte om de
containeroverslag uit te breiden en een kans om deze locatie te gebruiken
voor de overslag, opslag en plaatsing van een sorteerinrichting voor zand
en grind uit de Zandmaaswerken.
De zand- en grindverwerking
is nu nog gepland in Raaieind in
Grubbenvorst. Daar zou een nieuwe
haven gebouwd moeten worden en

is een slibdepot gepland ten koste
van de Ecologische Hoofdstructuur, het
landschappelijk open gebied, de natuur
van de Everlose beek en de rust van

Kiest u voor kwaliteit?

omwonenden. Ook het verkeer komt
in gedrang als gevolg van de afvoer
van zand en grind. Behoud de Parel is
met omwonenden en inwoners van
Grubbenvorst in een juridische strijd
verwikkeld over de vestiging van deze
CVI in het Raaieind.
Door de haven in Venlo te ontwik
kelen wordt naar de mening van
Behoud de Parel grote vertraging in
de beveiliging tegen overstromingen
voorkomen. De locatie van de CVI en
het slibdepot behoeft immers niet

afgegraven te worden, wat in Raaieind
waarschijnlijk jaren in beslag zou
nemen. Vanwege de directe aansluiting
op het industrieterrein zijn bestem
mingsplanwijzigingen relatief eenvou
dig te realiseren. Verder voordeel is dat
het landschap minder aangetast wordt
en de in Raaieind aangetroffen arche
ologische waarden met rust gelaten
worden. Met de verplaatsing naar het
havengebied zijn de vele bezwaren van
Behoud de Parel en omwonenden niet
meer aanwezig.

Behoud de Parel heeft in een brief
gemeenten Horst aan de Maas en
Venlo en provincie Limburg verzocht
deze kans te grijpen. Een integrale
ontwikkeling van de logistieke- en
havenactiviteiten kan het beste ter
hand worden genomen door DCGV,
het ontwikkelbedrijf van Greenport
Venlo.
Paul Geurts,
Behoud de Parel

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
ekend!
k in het we

Oo

dealer van

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

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL

Autobedrijf

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

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

www.bekro.nl

25
jaar

Garagedeuren • Kunststof kozijnen • Zonweringen
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
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Bespreking Poll week 44

Nieuwe voorrangssituatie Tienrayseweg is een goed idee
De poll van twee weken geleden heeft heel wat reacties losgemaakt.
De meerderheid, 69 procent, heeft moeite met de nieuwe voorrangssituatie
op de Tienrayseweg, waar fietsers nu voorrang moeten verlenen op auto’s.
“Het is complete onzin, dat auto’s voorrang geven het verkeer veiliger maakt”,
reageert Piet Kennis op onze website. “Integendeel, het is het ten koste van de
zwakkere verkeersdeelnemer en belonen van het jachtig en dus onverantwoord
rijgedrag van menig autobestuurder.” Velen vrezen dat de nieuwe situatie tot
ongelukken gaat leiden. Huub Cox: “Belachelijke situatie op dit moment. Dit

is vragen om ongelukken. Alle auto’s stoppen om de fietsers voor te laten
gaan waar de vooral schoolgaande jeugd mooi gebruik van maakt. Wat als
morgen een vrachtauto enkele fietsers omver rijdt. Voorrang en toch schuldig.”
Peter Rechsteiner vraagt zich af of er geen andere oplossing is. “De afrit loopt
soms al snel vol. Waarom wordt er tegelijkertijd niet aan een verdubbeling
van de afrit gedacht of dubbele afslag? Dit scheelt mijns inziens erg veel in de
kosten. De schooljeugd houdt zich niet aan de verkeersregels, dus of we er mee
opschieten?”

Verplicht weer maatschappelijke stages op scholen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De overheid heeft afgelopen zomer besloten dat maatschappelijke stages
voor middelbare scholieren niet langer verplicht zijn. De jaren daarvoor moesten
de jongeren minimaal dertig uur in een jaar besteden aan vrijwilligerswerk. Dat
is nu niet langer het geval. Het Citaverde College heeft samen met Synthese
aangegeven deze dertig uur toch te willen handhaven in haar curriculum. Op het
Dendron College is dit niet meer het geval.
Prima. Jongeren gedwongen vrijwilligerswerk laten doen, soms misschien ook
nog op plaatsen die helemaal niet aansluiten bij hun interesseveld, heeft geen
resultaat. Sterker nog, de jongeren kunnen er zomaar een afkeer van vrijwilli

gerswerk kunnen krijgen. Een bijdrage aan de maatschappij doen, dat moet in je
zitten of komt op latere leeftijd wel. Jongeren van een jaar of dertien, veertien,
hebben daar doorgaans nog geen interesse in.
Daarentegen kunnen ze de interesse wellicht ook moeilijker ontwikkelen als
ze nooit met vrijwilligerswerk in contact komen. Vaak is er genoeg te doen dat
best leuk is voor jongeren, maar weten ze dat gewoon niet. En als slechts één
op de tien jongeren na zo’n stage een beetje vrijwilligerswerk blijft doen, is de
samenleving daar toch al aardig mee geholpen.
Verplicht weer maatschappelijke stages op scholen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 45) > Gratis boeken verdringen bibliotheken > eens 42% oneens 58%

Pedicure voor uw complete voetbehan
deling, ook voor diabetes- en reumapa
tiënten. Pedicurepraktijk
Erna Seuren Bemmelstraat 7 Horst
077 398 81 45.
Woonruimte gezocht met
3 slaapkamers. Tel. 06 38 59 87 68.

Vernieuwde technische
groothandel nu volledig ingericht!

Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.

jaar veel energie gestoken
in de vernieuwde inrichting
van de technische groothandel,
die inmiddels al ruim 20 jaar bestaat!

U kunt bij ons terecht voor:
Aandrijftechniek
Pneumatiek
Hydrauliek
Elektro
Water
Smeermiddelen en lijmen
Bevestigingsmaterialen
Bouten, moeren, sluitringen, draadstangen, ankers,
pluggen, schroeven; in RVS en verzinkt

www.acb-solutions.nl

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

ACB heeft het afgelopen

ACB Solutions
Stationsstraat 125, 5963 AA Horst
Telefoon: 077 - 398 44 16
Email: info@acb-solutions.nl

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Veiligheidsartikelen
Gereedschappen en toebehoren

Vrijwilligers gezocht om onze
bijzondere werknemers te coachen
tijdens hun werkzaamheden in de
lunchroom van Dichterbij. Meer info:
Vrijwilligerszorg Horst 06 52 66 95 70.
Gevonden zilveren armbandje
bij Rovershol Kasteelse Bossen met
inscriptie Lotte en binnenkant R + M.
Tel. 077 374 38 20.
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
huishoudelijke hulp? Wij helpen u graag
aan hulp. Kijk op onze site of bel 077
467 01 00.

TE HUUR:

170 m2 winkelruimte aan
de rand van dorp, aan de
Venloseweg 11 te Sevenum.
Eventueel kleinere oppervlakte is bespreekbaar.
Tevens nog te huur 85 m2
opslagruimte.
Info: 06-53631214

Sintermerte
‘Sintermertes veugelke, haaj
en roëj keugelke, haaj en blauw
stèrtje, huupsa Sintermerte!’
Afgelopen week was het weer
tijd voor het traditionele Sint
Maartensfeest. Sommigen op
vrijdag, anderen op maandag of
dinsdag, stuk voor stuk vieren
de dorpen van Horst aan de
Maas deze avond.
Mijn verbazing als Melderslose
was dan ook groot toen ik hoorde
dat de kinderen in Swolgen dit
jaar pas voor het eerst langs de
deuren mochten om te zingen en
om snoepjes op te halen. Tot nu
toe werd het Sint Maartensverhaal
verteld en ging men naar de
troshoop waar een zakje snoep
werd uitgedeeld, maar was er
geen rondgang. Voor het eerst
een lampionnetje knutselen, een
lichtje testen en met een dikke
sjaal om – want met Sintermerte
is het in mijn beleving altijd
gruwelijk koud – op pad. Ik ben
blij voor de Swolgense kinderen
dat zij nu ook van dit feest
kunnen genieten. Erover pratend
met collega’s en vrienden komen
de mooiste verhalen naar boven.
Een collega maakte er met haar
buurt een gezellige avond van op
straat om de kinderen te laten
weten dat ook in de nieuwbouwwijk ‘ge-Sintermerte-d’ wordt.
Een kennis ging voor het eerst
met haar kleintje aan de hand op
pad. De grote ogen en schroom
om voor vreemden te zingen
vervaagden al snel bij de aanblik
van een doosje krentjes. Al snel
werden die verhalen aangevuld
met die over schunnige liedjes,
van rennen over stoepjes en
stiekem door tuinen om maar de
allersnelste route die in driekwartier af te leggen is te volbrengen,
en van die typische Sint
Maartensgeheimen. Zo weet je als
kind binnen de kortste keren
precies waar de grootste snoepzakken of zelfs zakken chips
worden uitgedeeld en worden er
hele strategische plannen
gemaakt. Een niet-nader-te-verraden iemand vertelde me zelfs dat
hij – toen de lampionnen nog met
kaarsjes werden gemaakt – als
8-jarige al snel doorhad dat een
afgebrand lampionnetje en een
pruillipje extra snoepjes opleverden. Als gevolg liepen hij en zijn
vriendjes steevast met verkoolde
stokjes en volle tassen langs de
deuren. Je kunt zeggen wat je wilt
over tradities. Stoffig, achterhaald,
niet goed voor de tanden van die
kindjes. Maar in mijn ogen brengt
Sintermerte vooral heel veel
plezier en saamhorigheid.
What Else?

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
13 november 2014
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
18 november 2014
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

• 1e Wijziging Verordening behandeling
bezwaarschriften en klachten.
• Herbenoeming leden Rekenkamercommissie.

Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Verlenen budgetsubsidies 2015.
• Bestemmingsplan Midden Peelweg 6 - 8,
America.
• Bestemmingsplan Gebr. van Doornelaan
30 t/m 52, Horst.
• Controleprotocol 2014 en Normenkader 2014.

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

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• Afsluiting Oude Peeldijk America
• Werkzaamheden omgeving Lambertusplein

Ondersteuning en zorg in 2015

De chauffeurs van de ophaaldienst hebben de tuinkorf aan de Steijvershof in Kronenberg uitgeroepen
tot ‘Beste buurtkorf 2014’. De bewoners van de buurt rond deze tuinkorf kregen een presentje van de
gemeente. Bedankt allemaal!

Afsluiting Venloseweg Grubbenvorst

In verband met werkzaamheden was de Venloseweg in Grubbenvorst afgesloten voor alle
verkeer tot 24 oktober, maar de werkzaamheden nemen langer in beslag dan eerst gedacht.
Momenteel is de weg open voor verkeer. Maar, de belijning ontbreekt nog.
De drempels worden waarschijnlijk nog dit jaar
gemarkeerd. De kantmarkering (stippellijn over
de gehele lengte van de weg) wordt over circa
2 tot 3 weken aangebracht, afhankelijk van de
weersgesteldheid. Daarvoor wordt de weg in
zijn geheel afgesloten voor enkele dagen. In
het voorjaar worden de rode suggestiestroken

aangebracht, ook daarvoor wordt de weg in zijn
geheel voor 2-3 dagen afgesloten.
We proberen de overlast voor omwonenden en
verkeer zoveel mogelijk te beperken.
Meer informatie: gemeente Horst aan de Maas
(gemeente@horstaandemaas.nl /
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
Kabroekweg 2

Kronenberg
Kulbergweg 8

Grubbenvorst
Kloosterstraat 14a

Meerlo
Heesweg 12

Horst
Herstraat 45
Melatenweg 6
Pastoorsveld 47
Veld Oostenrijk 13

Melderslo
Broekhuizerdijk 53

Sevenum
De Hees 6
Horsterweg 19
Horst aan de Maas
Aanwijzing van de hefﬁngsambtenaar, invorderingsambtenaar en
belastingdeurwaarder en intrekking
van alle eerder ter zake vastgestelde aanwijzingsbesluiten

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners
van Horst aan de Maas die: een beperking hebben; een beroep doen op jeugdzorg; ondersteuning bij werk & inkomen nodig hebben. Vanuit de gemeente houden wij u op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen en wat die voor u betekenen. Op deze plek lichten we elke
week kort een onderwerp toe. Deze week doen we verslag over de bijeenkomsten van de
gebiedsteams.
De nieuwe WMO
Het vraagverhelderingsgesprek
Verslag over de bijeenkomsten
van de gebiedsteams
Veranderingen in de Jeugdzorg
Centrum Jeug en Gezin
Participatiewet
Team Werk & inkomen
Speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Sociale werkvoorzieningen
Wat is een gebiedsteam?
Het gebiedsteam is een groep mensen in
uw wijk die bestaat uit een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker, een
gezinscoach en een zorgconsulent van de
gemeente. Het gebiedsteam bekijkt samen
met u de situatie en bespreekt wat nodig is;
dit is het vraagverhelderingsgesprek. Door de
inzet van het gebiedsteam vinden we sneller
betere oplossingen. Vaak gewoon dicht bij
huis, want de ervaring is dat veel vragen
op eigen kracht of met een beetje hulp uit
de omgeving opgelost kunnen worden.
Simpelweg omdat mensen graag iets voor
elkaar willen betekenen. Zo zorgen we er
samen voor dat het ﬁjn wonen en leven is in
ons dorp. En zorgen we dat u en uw buurtgenoten zo lang mogelijk zelfstandig in hun
eigen huis kunnen wonen.
Er zijn drie gebiedsteams: Midden, Peel en
Maas. Elk gebiedsteam heeft aantal kernen
onder zich. Op www.horstaandemaas.nl kunt
u meer informatie over de indeling van de
gebiedsteams vinden.
De inwoners van de wijken konden kennis
maken met hun gebiedsteams tijdens speciale informatiebijeenkomsten die eind oktober
en begin november werden gehouden.

Hoe zijn de bijeenkomsten verlopen?
De opkomst was hoog en de sfeer positief.
Wethouder op de Laak gaf uitleg over de veranderingen, het vraagverhelderingsgesprek
en de praktische zaken in de zorg volgend
jaar. “We zorgen ervoor dat de zorg die er nu
is, goed doorloopt in 2015. We gaan dat wel
op een nieuwe manier regelen, namelijk via
de vraagverheldering”, licht wethouder op de
Laak toe. “We willen het verschil maken.
De zorg wordt niet meer vanuit de provincie
of vanuit Den Haag geregeld, maar vanuit
Horst aan de Maas. Mensen zijn geen nummer, maar een persoon met een zorgvraag
die voor ons heel duidelijk wordt.”
De bezoekers hadden veel vragen.
Over de veranderingen, de gebiedsteams,
maar ook praktische vragen als:
- “Moet ik zelf actie ondernemen voor het
vraagverhelderingsgesprek?”
- “Moet ik ondersteuning inleveren na
1 januari 2015?”
- “Als ik een duidelijke vraag aan een speciﬁeke instelling heb, heb ik dan toch een
vraagverhelderingsgesprek nodig?”
Bezoekers konden met deze vragen direct
terecht bij de medewerkers van de gebiedsteams.
Bijeenkomst gemist, of wilt u meer informatie?
U kunt daarvoor terecht op onze website:
www.horstaandemaas.nl.
Daar treft u een lijst aan met veel gestelde
vragen en antwoorden. Mocht u daar niet de
informatie aantreffen die u zoekt, dan kunt u
contact opnemen met de gemeente via 077
- 477 97 77, maandag tot en met vrijdag van
8.00 uur tot 17.00 uur.
Volgende week vertellen we u meer over de
veranderingen in de Jeugdzorg.

Kalendergids 2015
in een nieuw jasje

Tijdelijke huisvesting
gemeente in Grubbenvorst
Vanaf medio november wordt een deel van het gemeentehuis in Horst verbouwd.
Ongeveer 50 medewerkers verhuizen daarom tijdelijk naar het voormalige gemeentehuis in
Grubbenvorst. Voor u verandert er niets: alle klantcontacten verlopen via het gemeentehuis
in Horst. Dat blijft tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar.
Aanpassing gemeentehuis
In het komende jaar wordt het klimaatsysteem in het gemeentehuis in Horst aangepast. Tegelijkertijd wordt de indeling van de
kantoorruimtes in een deel van het gebouw
veranderd. Het werk aan het gebouw begint
op 17 november. De publieksruimte wordt
niet aangepast. Het gemeentehuis blijft daarom gewoon bereikbaar tijdens de gebruikelijke openingstijden.
Tijdelijke huisvesting in Grubbenvorst
In de ruimtes waar wordt verbouwd, kan
niet gewerkt worden. Daarnaast zocht de
gemeente ruimte voor de medewerkers die
nu in het voormalige ING-gebouw werken.
Dat gebouw wordt vanaf 1 januari namelijk
weer in gebruik genomen door Dynamiek
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Scholengroep. Daarom verhuist een
aantal teams tijdelijk naar het voormalige gemeentehuis aan het Pastoor
Vullinghsplein in Grubbenvorst.
Dat duurt maximaal een jaar.

Begin december valt bij alle inwoners van Horst aan de Maas de kalendergids voor 2015 in
de bus. Daarin staat de gebruikelijke informatie over verenigingen en bedrijven in Horst aan
de Maas. En net als voorgaande jaren is een deel van de gids gereserveerd voor een fraaie
kalender. Die ziet er dit keer wat anders uit dan in voorgaande jaren.
De kalender is uitneembaar
Wat blijft zijn de mooie foto’s van inwoners
uit onze gemeente. Ook is weer 1 bladzijde
per week beschikbaar. U heeft dus net zoveel
ruimte om te schrijven als andere jaren.

Verhuizing op 14 en 15 november
Op 14 en 15 november verhuizen de kantoorspullen van Horst naar Grubbenvorst.
Vanaf 17 november is het gebouw in
gebruik. Ongeveer 50 medewerkers van de
gemeente hebben daar dan hun werkplek.
De locatie in Grubbenvorst is overigens niet
vrij toegankelijk voor bezoekers.

Maar anders dan voorheen heeft de kalendergids geen ringbandje. U kunt hem dus niet
meer ophangen aan het metalen ringetje. In
plaats daarvan haalt u de kalender uit de gids
via een ‘scheurlijntje’.
U kunt de kalender dan opengevouwen ophangen aan het gaatje in de kaft. Die is extra
stevig, zodat hij goed blijft hangen. Zo heeft u
steeds twee weken in beeld.

Voor onze diensten en producten blijft u
van harte welkom in het gemeentehuis in
Horst.

De gemeentegids met het informatieve
gedeelte kunt u op deze manier apart
bewaren.

Duurzaam en goedkoper
De gemeente heeft voor deze vorm gekozen
omdat de metalen ringband erg duur is in de
productie. De kalendergids voor 2015 is in
productie 75% goedkoper dan de kalender
met ringband . Daarnaast is de nieuwe vorm
duurzamer. Na gebruik kan de hele kalender
bij het oud papier. De kalender in de ‘oude’
opzet is lastiger te recyclen door de combinatie van papier en metaal.
Verspreiding week 49 en 50
De gemeentegids 2015 met kalender wordt in
week 49 en 50 gratis huis-aan-huis verspreid
in Horst aan de Maas. Dat is de periode van
1 t/m 14 december.
Wij wensen u er veel plezier mee!

winkel&bedrijf
nieuws
Advertorial

Hersenen kun je trainen bij Autisme
Casper heeft Asperger. Dit is een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
Voor hem is neurofeedback een uitkomst.
‘Neurofeedback is voor mijn zoon Casper, met het syndroom
van Asperger, een goede manier om afwijkende
hersenpatronen te trainen. Omdat hij gek is op
computers en gamen is deze manier voor hem
fijner dan oefeningen doen of therapie.
De voor-, tussen- en nametingen geven
mij als ouder een goede indicatie van
het resultaat en de winst die er nog te
behalen valt met verdere training.’

Werkzaam bij veel klachten
BMC Venray is gespecialiseerd in het uitvoeren van
hersenmetingen (EEG) en neurofeedbackbehandelingen.
Bij o.a. klachten op het gebied van ADHD, ADD, hoofdpijn, stress,
burn-out, concentratieproblemen, vermoeidheid, depressie,
slaapproblemen en aan Autisme verwante stoornissen
kunt u daar terecht.
Gratis intake
Om kennis te maken met de therapie kunt u
gebruik maken van een gratis volledige intake.
Meer informatie
Daarnaast is er voor de regio Horst en
Venray een informatiebijeenkomst
i.s.m. kinderarts en kinderneuroloog
Drs. Ton Haagen.

Van vreemd naar vertrouwd
‘Bij mijn zoon ging vooral zijn
concentratie met sprongen
vooruit. Vóór de neurofeedback
kon hij zich alleen langere tijd
concentreren op zaken die hem
interesseerden. Ook gaat hij nu
makkelijker om met plotselinge
veranderingen. Hij relativeert meer.
Dit heeft hem vooral op school veel
voordeel gebracht. Casper doet al zijn werk
goed en zonder protest en meestal is zijn werk
ook af aan het eind van de dag. Daarnaast is de aansluiting met
leeftijdgenoten verbeterd. Hij heeft nu een vriendje waarmee hij
vaker iets afspreekt.’
Positieve benadering
‘De kinderen doen de neurofeedback training in de vorm van een
animatie (een bloem met een smiley die gaat lachen, een bal
die in een basket gegooid wordt en dan klinkt er gejuich of een
auto die aan de goede kant van de weg moet blijven rijden) of
a.h.v. een film.Hierdoor is het voor de kinderen ook leuk om te
werken aan hun zwakkere kanten. Mijn zoon heeft de training bij
het BioMetrisch Centrum (BMC)Venray gedaan en dat is erg goed
bevallen. Vooral omdat daar ervaring en kennis aanwezig is met
‘speciale’ kinderen. Ook als een kind een beetje ‘vreemd’ doet
wordt daar positief mee omgegaan.’

Wanneer: do 20 november
Waar: BiblioNu Horst, Librije 60, Horst
Tijd: 19.30 uur-21.30 uur
(inloop vanaf 19.00 uur)
Aanmelden via telefoon, email of website
Kosten: gratis

Fijne ervaring
‘Aanvankelijk had mijn zoon geen zin in weer
een training. Maar, al snel voelde hij zich thuis en
werden de bezoekjes aan BMC Venray onderdeel van een vaste
routine. Halverwege de training werd hij zelfs enthousiast over
zijn scores en ging erg zijn best doen om nog beter te presteren.
Voor hem is dit zeer bijzonder, want meestal maakt het hem
niet zoveel uit en is hij alleen aanwezig en niet gemotiveerd om
het ook goed te doen. Al met al een fijne ervaring die zeer de
moeite waard is geweest.’
- Simone, moeder van Casper –

Biometrisch Centrum Venray
Drs. Kees van der Sande,
neurofeedbacktherapeut & onderwijskundige
Medisch Centrum Wieënhof, Venray
T 06 13 53 78 62
E venray@biometrischcentrum.nl
W www.venray.biometrischcentrum.nl

Informatieavond neurofeedback donderdag 20 november 2014 BiblioNu Horst, Librije 60, Horst
I.s.m.kinderarts en kinderneuroloog Drs. Ton Haagen

Zand of cement nodig?
Hoeymakers heeft het!
BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

erken & Transport
G. Hoeymakers Grotndw
10, 5961 BJ Horst

Adres: Westerholtstraa
Telefoon: 06 - 53 472 807 vr. 13.00-18.00 uur za. 8.30-15.00 uur
t/m
Open: ma. gesloten di.
eymakershorst.nl
ershorst.nl E-mail: info@ho
Internet: www.hoeymak
orst
ersh
facebook.com/hoeymak

18

politiek

13
11

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.

Fietsveiligheid: laten we direct een goed ontwerp maken
Tijdens de begrotingsbehandeling (drie toeschouwers op de tribune)
kaartte D66 onder andere de fietsonveiligheid aan door de ongelijke
uitvoeringen van de rotondes. Over één specifieke rotonde, die bij de
Jumbo tussen Hegelsom en Sevenum, hebben we al eerder geschreven.
Deze voldoet helemaal niet aan de gestelde richtlijnen en is daardoor erg
gevaarlijk voor fietsers. Een slecht ontwerp zet fietsers direct op achterstand.
De kruising van de Tienrayseweg
en A73 is een ander voorbeeld. Nog
een voorbeeld waar het ontwerp
gevaarlijk is voor fietsers zijn de over
steken die de fietser nu moet maken

op de Venloseweg N556 vanuit Venlo
richting Sevenum. Door de aanleg van
de rotonde en de aansluiting van de
weg N295 naar het Floriadeterrein, is
een gevaarlijk situatie ontstaan.

De beste manier bij deze drukke
weg lijkt een ongelijkvloerse kruising.
Is die wegbezuinigd? In ieder geval is
er gekozen voor een oplossing die de
auto’s in staat stelt met hoge snel
heid de rotonde te passeren en af te
slaan. De fietser moet daardoor twee
maal oversteken. De fietser is de dupe.
Diverse fietsers fietsen nu aan de ver
keerde kant om één van de gevaarlijke
oversteken niet te hoeven nemen. Er
is in plaats van voor één oversteek
en snelheid remmende maatregelen

gekozen de fietser twee maal over te
laten steken op circa 100 tot 150 meter
van de rotonde . De auto’s zijn dan nog,
of alweer, op volle snelheid, maar de
aandacht is bij de rotonde en niet bij
overstekende fietsers.
Een miezerige dag, schemering,
een moment van onoplettendheid en
het ongeluk is daar. Op het moment
van aanleg had men ook oplossingen
kunnen kiezen die de fietser niet op het
tweede plan zetten.
D66 wil meer aandacht voor de

fietser met goede verkeerstechnische
ontwerpen. D66 zal ook over dit punt
vragen stellen om de fietsveiligheid
te verhogen. De fietser verdient een
voorkeurspositie.
Help ons door het melden van
andere onveilige situaties. Dit kan
elke eerste zaterdag van de maand in
de bibliotheek in Horst van 11.00 tot
12.00 uur, of door situaties te mailen
naar de fractie van D66.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Weer een volwaardige bibliotheek voor Sevenum?
Op 27 oktober werd het WMO wijkteam van de gemeente aan de
bevolking van Sevenum voorgesteld. De zaal van de Wingerd was vol. Ik
was ook aanwezig als belangstellende Sevenumse, maar ook als raadslid
voor de SP. En daar hoorde ik het verhaal van wethouder Op de Laak, die
direct na de opening het woord kreeg.
In het verhaal van mevrouw
Op de Laak kwam naar voren hoe
belangrijk het volgens haar is voor de
samenleving om een ontmoetings
plek te hebben in het dorp. Iets waar

ik het volledig mee eens kan zijn. Toen
ze aangaf wat die ontmoetingsplek
zou kunnen zijn, de bibliotheek, wist
ik even niet wat ik hoorde. Immers:
in Sevenum is de prachtige biblio

theek weg. En het gebouw staat nog
steeds leeg. Er is nog wel een kleine
bibliotheek, maar deze is maar beperkt
open. En het is zeer zeker niet de plek
waar mensen spontaan binnen lopen
om elkaar te ontmoeten of gezellig een
tijdje snuffelen naar leuke boeken of
de krant gaan zitten lezen. Natuurlijk
was ik niet de enige die deze opmer
king van wethouder Op de Laak over
de bibliotheek was opgevallen. Het

verbaasde mij dan ook niet dat op
die avond mensen aan mij vroegen:
“Gaat de bibliotheek in Sevenum weer
open?” Ook enkele dagen erna kreeg
ik hier nog vragen over. Mijn antwoord
aan de mensen uit Sevenum: “Ik denk
het niet!” Natuurlijk ben ik als inwoner
van Sevenum en als raadslid erg ver
baasd over de opmerking van de wet
houder. Ik wil niemand blij maken met
een dode mus. Maar ik ga wel aan het

college vragen of er nieuwe plannen
zijn met betrekking tot de bibliotheek
in Sevenum. De SP is voorstander van
een volwaardige bibliotheek voor
Sevenum. Afgelopen jaar hebben we
dit meerdere keren voorgesteld in
de gemeenteraad. Het zou grandioos
zijn als dit eindelijk door het college
wordt opgepakt!
Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

Subsidies, een kansrijke aanvulling
In het jaar 2015 zullen we als raad wederom aan de slag gaan met het
herijken van het toetsingskader voor het verstrekken van subsidies.
Stimuleringssubsidies die momenteel verstrekt worden aan het verenigingsleven, maar ook projectsubsidies die aangevraagd kunnen worden
door vrijwilligersorganisaties komen aan bod. De zin van subsidies
verstrekken staat wel eens ter discussie, merk ik. Toch is het CDA Horst aan
de Maas ervan overtuigd dat een overheid er goed aan doet om verenigingen middels subsidieverstrekking te ondersteunen.
Het helpt om de exploitatie rond

te krijgen maar het is vooral ook een

stuk waardering van alles wat een
vereniging meer betekent voor de
gemeenschap. In het licht van de decen
tralisaties (met name de vernieuwde
WMO en Jeugdzorg) zal het beroep dat
op verenigingen gedaan wordt alleen
maar groter worden.
Als CDA zullen we in ieder geval
gaan bekijken hoe een en ander zo
goed mogelijk te verdelen is, waarbij

een aantal aandachtspunten voorop
staat. Het totale budget blijft wat ons
betreft leidend. We zullen hier dan ook
geen korting op doorvoeren. Jeugdigen
nemen wat ons betreft een bijzondere
positie in. Dit is toch het potentieel voor
iedere vereniging om in de toekomst
overeind te blijven. Verder liggen er
wat ons betreft mogelijkheden daar
waar een vereniging aan kan tonen

maatschappelijk gezien wat extra’s te
willen doen. Tijdens het gehele proces,
dat naar verwachting eind 2015 tot
afronding zal komen, zullen we ver
enigingen actief benaderen. Schroom
echter niet zelf contact te zoeken. We
staan u graag te woord en nemen uw
inbreng waar mogelijk mee.
Loes Wijnhoven,
raadslid CDA Horst aan de Maas
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Hett mooiste maatwerk voor uw interieur
H
Zoekt U een kast die écht bij u past? Dan komt u vanzelf uit bij Noteborn. Hier
vindt u een ongekend ruime collectie schuifdeuren, kastwanden en inloopkasten.
En het mooie is: elke kast is maatwerk. U bepaalt dus helemaal zelf de stijl, de
kleuren en de indeling. Profiteer de hele maand november van onze unieke korting
van 20% op al onze kasten en deuren.
Deze actie geldt van 1 november t/m 30 november 2014. Vraag naar de actievoorwaarden bij onze dealer.

Uw Noteborn dealer:

Steenstraat 20 Horst • 077 - 3985072

www.witveld.nl

Verhaag Schuifwandkasten

| Horsterweg 38 | Sevenum
T 077 4672244 | www.verhaagschuifwandkasten.nl

Openingstijden : Ma 13-18 uur | Di t/m Vr 9-12 en 13-18 uur | Za 9-16 uur | ’s avonds op afspraak

en zo 19
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GEPLUKT Ben Alaerds

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.

hier in de omgeving. Dan probeer ik
mijn tuin nog bij te houden en mooi
te maken en ik ben natuurlijk veel tijd
kwijt aan de drumband”, lacht Alaerds,
die het liefst overal zijn steentje aan
bij wil dragen. “Als er geholpen moet
worden, ben ik er.”

Alles in de buurt wat
ik nodig heb

Een rustige man, die zich al jaren betrokken voelt bij zijn dorp. Hij is een familieman en kan zo af en toe een
binnenvetter zijn. Samen met zijn gezin heeft hij al van alles meegemaakt. Mede daardoor zet hij zich graag in voor
de gemeenschap. Deze week wordt Ben Alaerds (63) uit Melderslo geplukt.
Ben werd geboren in een huis
aan de Venrayseweg in Horst. Na het
kraambed van zijn moeder, verhuisde
hij al snel naar het dorp waar nu zijn
hart en ziel ligt. Tijdens zijn jonge
jaren ging hij uit in de Horsjoe-bar in
Horst, waar hij zijn huidige vrouw Nelly
Alaerds-Bouten (59) leerde kennen.
Nu woont hij samen met zijn vrouw en
dochter Nicole (26) midden in het dorp.
Zijn zoon Ruud (28) woont op zichzelf.
De familieman zit al ruim 50 jaar
bij muziekvereniging Eendracht uit
Melderslo en loopt tegenwoordig

voorop als tambour-maître. Daarnaast
is Ben samen met zijn vader, die voor
de meesten bekend staat als Joosten
Mies, 25 jaar koster geweest van de
kerk in Melderslo. “Ik was een van de
eersten uit de omgeving, die als leek
de heilige hostie uit mocht delen. Later
ben ik wel gediplomeerd als koster.”
Tegenwoordig werkt Ben als
salarisadministrateur in Venlo en is hij
ook in zijn vrije tijd actief. “Ik zwem
minstens één keer per week en ga
op zondagmorgen meestal met de
buren mountainbiken in de bossen

Ben is altijd bezig en het liefst
in zijn eigen dorp. “Ik hou van het
dorpsleven, de hechte gemeenschap.
We hebben hier in Melderslo nog
onze eigen voorzieningen zoals de
supermarkt en het MFC. Ik heb hier
eigenlijk alles in de buurt wat ik
nodig heb en ik heb hier natuurlijk
het verenigingsleven dat ik niet kan
missen. Alles hier in Melderslo dat
ik heb opgebouwd, zou ik voor geen
goud meer willen inruilen.”
Een aantal jaar geleden ontving
Ben een Koninklijke Onderscheiding,
omdat hij zo betrokken is bij de
gemeenschap. “Ik heb twaalf jaar in
de dorpsraad gezeten, ben al ruim
50 jaar bij de muziekvereniging.
Ik ben medeoprichter van de
Nederlandse vereniging voor ouders
met kinderen die jeugdreuma hebben
en ben nog steeds betrokken bij die

vereniging. Nu doe ik nergens meer
wat in een bestuur, maar als er ergens
kortlopende projectjes zijn, wil ik altijd
graag meehelpen”, lacht hij.

Veel veranderd
sinds mijn jeugd
In de jaren dat Ben opgroeide,
is er volgens hem veel veranderd
in zijn omgeving, maar veel geeft
hij er niet om. “Op het kantoor lach
ik als m’n jongere collega’s een
rekenmachine nodig hebben voor
een simpele rekensom en bij de
muziekvereniging sta ik versteld
van het gemak waarmee jongeren
de noten van het blad lezen.
Vroeger moesten we dat natuurlijk
gewoon uit ons hoofd leren”, vertelt
hij verder.

Ik ben net
als iedere andere
Nu omschrijft Ben zich als een
gewone dorpeling. Af en toe gaat
hij op bezoek bij zijn zoon om koffie
te drinken en verder maakt hij zich niet
al te druk. “Ik ben net als ieder ander.
Wat valt er over mij te vertellen”,
vraagt hij zich na dit verhaal nog
steeds af.
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verenigingen

Rode Kruis
toont handwerkstukken

Opening Horster
carnavalsseizoen
In zaal De Lange in Horst vindt op zondag 16 november de opening van
het Horster carnavalsseizoen plaats. Het programma begint om 14.00 uur.
Er treden deze middag
diverse artiesten op. De winnaars
van de liedjesavond en de
jeugdliedjesmiddag komen het
publiek in carnavalsstemming
brengen, de showdansgroepen van
D’n Dreumel geven acte de présence.
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Groepjes ouderen onder leiding van het Rode Kruis kwamen afgelopen jaar wekelijks bij elkaar om samen te
handwerken. Hun werkstukken werden zondag 9 november tentoongesteld voor verkoop in ’t Gasthoês in Horst.
De toekomst van het evenement lijkt door het teruglopende aantal deelnemers echter onzeker.

Verder zijn er optredens van Heite
Soep, Huub en Chris, dj Guido Ernst en
als speciale gast komt Coen Janssen
uit Baarlo. Verder staat deze middag
in het teken van het aftreden van
Vorst Iemus en is de proclamatie van
zijn opvolger.

Vissen Grubbenvorst
onderzocht
Sportvisserij Nederland onderzoekt op donderdag 13 november
visvijver De Steeg in Grubbenvorst. In samenwerking met HSV ’t Voorntje
heeft Sportvisserij Nederland een aantal experimenten uitgevoerd. De
effecten hiervan worden nu bekeken.
De organisaties plaatsten onder
andere een beluchtingspomp. Bij het
onderzoek wordt een groot deel van
het water met netten afgevist, waarna
de gevangen vis wordt onderzocht en
teruggezet. Zo wordt gekeken welke

vissen in het water voorkomen en in
welke vorm zij zijn. Het rapport moet
onder andere een advies geven over
of de visstand momenteel evenwich
tig is opgebouwd. Het onderzoek start
rond 09.30 uur.

Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid tot een
service center voor een wereldwijde klantenkring. Naast
logistieke activiteiten worden er ook diensten geleverd op
het gebied van assemblage en customer service. Het team
van 325 medewerkers reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden continue nieuwe diensten ontwikkeld
waarbij gebruik wordt gemaakt van de moderne technologie.

Momenteel hebben we

diverse vacatures
Voor het volledige overzicht zie:

www.janssen1877.com

Welfare Horst aan de Maas zet zich
in voor het samenbrengen van ouderen
in de gemeente. De tentoonstelling is
het resultaat van een jaar lang arbeid
van de verschillende Rode Kruisafdelingen. Het samenbrengen, dat is
waar de wekelijkse bijeenkomsten
om draaien. “Wat de ouderen op deze
middagen doen, maakt eigenlijk niet
zo veel uit. Sommige mensen komen
om te handwerken, anderen drinken
alleen een kopje koffie. Het gaat erom
dat ze bezig zijn en contact houden met
elkaar”, zegt Nelly Thissen, al dertig
jaar coördinator van het project. “Het is
allemaal heel vrijblijvend.”
De werkstukken bestaan met
name uit brei- en borduurwerk zoals
kinderkleding, kussens en tafellakens.
Ook zijn er kerstballen en gebreide

Zwarte Pieten te koop. Op één van
de tafels ligt een gebreide slang die
gebruikt kan worden als tochtstrip.
“Die is gemaakt door een mevrouw die
bijna blind is. Wel met een beetje hulp
van ons uiteraard”, zegt Maria Derks.
Zij is vrijwilligster van de afdeling in
America en begeleidt een groep van
zo’n vijftien ouderen.
De werkstukken worden
verkocht op de tentoonstelling.
Van de inkomsten koopt het Rode
Kruis vervolgens nieuwe materialen
waarmee de mensen weer aan de
slag kunnen. Behalve de vrijwilligers
is een handjevol bezoekers in de
ruimte van de tentoonstelling.
Een van de belangstellenden is
Jos van den Beuken. “Ik heb nog niks
gekocht, want we zijn net binnen. Het

is een goed initiatief van het Rode
Kruis. Als mensen iets kopen, kunnen
er weer nieuwe dingen gemaakt
worden. Dan is de cirkel weer rond.”
Het afnemende aantal deelnemers
maakt de toekomst van de Welfare
volgens de organisatie onzeker. Door
andere initiatieven voor ouderen en
het ontbreken van nieuwe aanwas
wordt de opkomst bij de bijeenkomsten
steeds minder. “Dit kan op den duur
doodbloeden”, stelt Thissen.
Toch kunnen ze in Horst op termijn
mogelijk rekenen op een nieuwe
aanwinst, zo blijkt als mevrouw
Vleeshouwers binnen is. “Ik doe zelf
ook aan handwerken en misschien
meld ik me in de toekomst aan. Wel
pas over een tijdje, want ik ben nu nog
te jong.”

Liedjesmatinee Hegelsom
Het Hegelsomse Liedjesmatinee wordt gehouden op zondag 16 november. Deze vindt vanaf 15.30 uur plaats
bij zaal Debije.
Tijdens het liedjesmatinee
treden acht volwassen deelnemers
op en doen er vier jeugdgroepen
mee. De winnaars van deze middag
krijgen een plek op de carnavalscd.

Tijdens de pauze is er een optreden
van Neppie Kraft. De muzikale
ondersteuning wordt door Jos Hoebers
verzorgd.
Zaal Debije gaat om 15.00 uur

open en het Liedjesmatinee
begint om 15.30 uur. Na deze
tijd zijn er geen stemformulieren
meer verkrijgbaar. Kijk voor meer
informatie op www.tuutekop.nl

Lekker! Van onze eigen bakker

Bosvruchten korstvlaai
12.85

Brood- en
Banketbakkerij

Lucassen

www.plushorst.nl

10.99

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

geldig van 10 november t/m 15 november 2014

Buurtsignaal in Horst
Dorpsraad Horst organiseert donderdag 20 november een bijeenkomst voor alle wijkcomités, contactpersonen en geïnteresseerden uit Horst. Dorpsraad Horst wil de buurtinitiatieven stimuleren, faciliteren en ondersteunen, onder andere door deze avond die in het teken staat van ‘Buurtsignaal’.
In een aantal wijken van Horst
zijn buurt- of wijkcomités actief,
maar in andere wijken niet. Toch zijn
volgens de dorpsraad Horst ook daar
bewoners actief bezig een bijdrage
te leveren aan de leefbaarheid van
hun woon- en leefomgeving. Al
deze mensen worden uitgenodigd
voor de bijeenkomst met als thema
‘Buurtsignaal’. Bij dit (pilot)project
nemen bewoners zelf het heft in

handen nemen met betrekking tot
de veiligheid en leefbaarheid in
hun wijk. Waar nodig, worden zij
ondersteund door de werkgroep
Buurtsignaal, bestaande uit politie,
gemeente, woningcorporatie Wonen
Limburg en welzijnsinstelling
Synthese.
De dorpsraad wordt bij de
bijeenkomst ondersteund door Mieke
Cruijsberg van Synthese, die start met

een korte inleiding over het project.
Hierna wordt een praktijkvoorbeeld
van een soortgelijk project uit
Venray uitgelicht door direct
betrokkenen. De avond is bedoeld
om te informeren, van gedachten
te wisselen, elkaar te inspireren
en nieuwe kennis op te doen. De
bijeenkomst duurt van 20.00 tot
uiterlijk 22.00 uur en is in sport- en
partycentre In De Riet.
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GFC’33 laat SVN kansloos
Het eerste elftal van GFC’33 uit Grubbenvorst heeft op overtuigende manier een 3-0 winst behaald op SVN uit
Neer. Onder leiding van de uitstekende scheidsrechter Tunnissen uit Venray begonnen de Grubbenvorstenaren
echter mat aan de wedstrijd.

Met kunst en vliegwerk werd de aanval van GFC
onschadelijk gemaakt door de SVN-keeper (Foto: Mat Steegh)

Te sterk voor Heidebloem

Wittenhorst krijgt
wat het verdient
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De aanval van Heidebloem/Bovitech op RKsv Wittenhorst werd zondag 9 november met kunde door de Horste
naren afgeslagen. Het succes een week eerder tegen Venray kon dus geen vervolg krijgen voor de mannen uit Geleen.
De thuisclub zette even de toon,
maar het eerste werkelijke gevaar
kwam van de voeten van Bram Rubie.
Het schot van Bram werd door de
doelman met z’n vuisten gekeerd.
Het antwoord kwam van de snelle en
gevaarlijke Ricardo Geurts. Hij kreeg de
bal via een rappe aanval nauwkeurig
toegespeeld. Doelman John Tissen was
gelukkig een sta in de weg.
De dreiging van Heidebloem stokte
even. Wittenhorst profiteerde hiervan.
Lars Blenckers ontving door het midden
de bal. Hij kon met een goede actie
zijn directe bewaker van zich afschud

den. Het schot dat volgde werd door
de doelman niet voldoende gekeerd en
via zijn handen verdween de bal in het
doel, 0-1.
Wittenhorst kon echter niet lang
genieten van deze voorsprong. Op
links ontsnapte de snelle Randy Grens.
Hij kon voor de doelman opduiken,
waarna de bal uit een schuiver in het
doel verdween, 1-1. Beide ploegen
konden weer opnieuw beginnen. Dit
zou wel na de pauze moeten gebeu
ren, want ook twee kopkansen aan
Wittenhorst-zijde gingen net naast.
Na de pauze kreeg Wittenhorst

toch iets meer grip op de wedstrijd. Het
eerste positieve wapenfeit kwam van
Daan Verlijsdonk die fraai binnen leek
te schieten. Doelman Thomas Klakow
kon de bal uit de linkerbovenhoek tot
corner verwerken.
In het verdere verloop probeerden
beide ploegen de winst te pakken,
maar ook de beide achterhoeden
bleven niet te passeren, waardoor na
een spannende wedstrijd dit gelijkspel
uit het vuur werd gesleept. Wittenhorst
kon weer met geheven hoofd het
speelveld verlaten. Het kreeg waarop
het verdiende.

Lastige middag

Hardwerkend Horst
scoort in Sittard
Door: Hockey Club Horst
De hockeydames uit Horst speelden zondag 10 november in Sittard tegen Scoop, een ploeg die vorig jaar nog
een klasse lager speelde maar nu toch bovenin meedraait. Anders dan de uitslag (0-4) zou doen vermoeden,
was het voor Horst aanvankelijk ook best een lastige middag.
Horst startte goed en fel. Na 10
minuten had het al twee kansen
gehad. Verdedigend duurde het even
voordat Horst op het middenveld de
zaakjes goed op orde had. Hierdoor
kwam Scoop vaker met een extra
opgekomen speelster in het Horster
23-metergebied. De Horster verdedi
ging was echter scherp, zodat de
aanvallen van Scoop in de kiem werden
gesmoord.
Horst ging opportunistischer te
werk en probeerde de spitsen al vanuit
de verdediging aan te spelen. Na 20
minuten had het team het geluk aan
haar zijde toen een van deze passes
de cirkel in kwam. Nadat de bal vlak

voor de keepster van de stick van Pien
Gubbels was afgekaatst, gaf de keep
ster de bal ongewild het laatste zetje
richting goal, 0-1.
Als Scoop in de cirkel kwam, kon
het vaak niet veel anders dan vanaf de
zijkanten Mieke Versleijen onder vuur
nemen, maar die liet zich niet verras
sen. Horst probeerde ook na rust weer
de bal over groter afstand bij de spitsen
te krijgen. Dat leverde na 15 minuten
in de tweede helft de 0-2 op. Nadat
vanuit de verdediging werd aange
speeld, gaf Yannah van den Munckhof
de bal langs de lijn door naar Annemiek
Geurts die de keepster uitspeelde en de
bal koel in het doel legde. Dit bleek het

keerpunt in de wedstrijd.
Horst speelde met name
individueel erg goed. Directe
tegenstanders werden vaak goed
uitgespeeld om snel de twee tegen
één op te zoeken. Hierdoor kwam
Horst vaak bij Scoop in de cirkel. Toen
een doelpoging op de paal belandde,
stond Michelle Douven op de juiste plek
voor de 0-3. Paulien van den Munckhof
zorgde voor de eindstand door de
keepster uit te spelen en bal rustig
binnen te schuiven.
Horst haalde drie punten bij een
lastige tegenstander door als collec
tief hard werken te combineren met
efficiënt hockey.

In de eerste minuut kregen de
bezoekers een vrije trap toegekend
net buiten het strafschopgebied.
Deze ging buiten bereik van doelman
Etienne Baghuis via buitenkant paal
naast.
Trainer Grad Xhofleer reageerde
furieus en dat bleek het startsein voor
een sterk offensief van de thuisclub.
SVN werd op eigen helft vastgezet en
na 5 minuten rondde spits Juul Heldens
zijn solo beheerst af, 1-0.
GFC’33 drukte door en in de elfde
minuut werd een corner van Etienne
Verhofstad door Wouter van Denzen
teruggekopt in het vijfmetergebied.
Hier liet centrale verdediger John
Schatorjé ook met het hoofd de 2-0
aantekenen. Het wachten was op
de genadeslag. Het in grote getale
opgekomen thuispubliek werd met
verzorgd voetbal verwend, maar
doelpunten bleven uit.
Na de rust pakte GFC’33 wederom

het initiatief. Het veldspel zag er
verzorgd uit, maar uit de vele kansen
die werden uitgespeeld, bleef het
rendement nihil. Toch bleven de
withemden onvervaard de aanval
zoeken en SVN kwam slechts
sporadisch over de middenlinie. Op het
moment dat iedereen dacht dat 2-0
de eindstand zou worden was het, net
zoals vorige week, vleugelaanvaller
Jop Hermkes die in de 90e minuut
zijn doelpunt meepikte, 3-0. Er werd
niet meer afgetrapt en met deze 3-0
overwinning bleef GFC voor zesde keer
op rij ongeslagen.
“Natuurlijk ben ik tevreden over
het resultaat”, sprak trainer Grad
Xhofleer. “Maar nog meer over de
uitvoering van het spel. Na een ronduit
zwakke start van het seizoen zijn we
er met zijn allen in blijven geloven en
het jonge team ‘pakt’ de uitvoering
die wij als technische staf voor ogen
hebben steeds beter op.”

Oxalis verliest
van Celeritas
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Als opening van het zaalseizoen stond zondag 9 november de
wedstrijd tegen Celeritas op het programma van het eerste team van SV
Oxalis. Deze ploeg had het in de buitencompetitie prima gedaan. Met
goed verdedigend spel werd de thuisploeg uit haar ritme gehouden.
Het probleem bij SV Oxalis zat
in het afmaken van de vele mooie
kansen. Na 15 minuten was het de
thuisploeg die de score opende,
1-0. Na een twintigtal minuten
kon Michelle de gelijkmaker
binnenschieten, 1-1. De rest van de
eerste helft hielden beide teams het
goed dicht.
Na de rust stelde Celeritas
binnen vijf minuten orde op zaken.
De 1-1 werd omgebogen in een 1-3
voorsprong. Het even aangeslagen
Oxalis probeerde in het vervolg van
de tweede helft weer het initiatief
te pakken. Dit lukte niet echt meer.

Na de 2-3 door Elise, bracht Celeritas
het verschil door een strafworp weer
op twee punten, 2-4. Odette kon
nog enkele minuten voor het einde
door middel van een afstandsschot
de aansluittreffer binnen schieten,
4-5. De wedstrijd samenvattend kan
gesteld worden dat de verdediging
goed heeft gefunctioneerd maar dat
er aanvallend nog werk aan de winkel
is. Voor Oxalis zaak om zich over deze
domper heen te zetten en op basis
van het vertoonde spel en training
in de komende week weer goed
voorbereid te zijn voor de wedstrijd
tegen Tuldania uit Esbeek.

Sterk spel
brengt Set Up winst
Door: volleybalvereniging Set Up
Na de nederlaag van vorige week tegen koploper MVC’64, wilde het
eerste team van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo iets rechtzetten.
Dat moest gebeuren in Overloon tegen Sportivo DS1. De Meerlose dames
wonnen van de nummer 3 op de ranglijst met een duidelijke 0-4.
In de eerste set werd goed
gespeeld. Dankzij een goede service
en een goede passing kon er veel
gevarieerd worden in de aanval en
kreeg Sportivo DS1 geen kans. Deze
set werd overtuigend met 11-25
gewonnen door Set Up.
In de tweede set ging het team
door met haar spel waar ze in de eer
ste set mee geëindigd waren. Tot aan
7-15 was er niets aan de hand, maar
door een goede servicebeurt van
Sportivo DS1 en een minder goede
passing van Set Up, kwam Sportivo
langszij tot 15-15. Uiteindelijk kwam
in deze set de teamspirit en het
enthousiasme terug in het Meerlose

team en konden ze het goede spel
van de eerste set weer oppakken. Ze
wonnen deze set uiteindelijk nog met
21-25.
In de derde set speelden de
dames van Set Up weer hetzelfde
spelletje als in de eerste set. Ze com
municeerden goed met elkaar en er
werd veel gesproken in het veld. Ook
nu werd de set overtuigend gewon
nen met 11-25.
In de vierde set werd de concen
tratie wat minder en werden meer
foutjes gemaakt. Desondanks bleven
ze hard werken voor ieder punt en
won Set Up met 20-25. De vijf punten
gaan mee terug naar Meerlo.
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Punten voor hockeyheren

Vitesse’08 krijgt punten

SVEB verliest
van koploper

Door: Hockey Club Horst
Het eerste herenteam van Hockey Club Horst mocht na al een paar wedstrijden tegen topploegen,
zondag aantreden tegen de koploper. De afgelopen twee wedstrijden hanteerde Horst een ander spelsysteem.
Dat had geresulteerd in twee maar nipte nederlagen. Dat gaf vertrouwen in aanloop naar deze wedstrijd tegen
Civicum uit Cuijk.

Door: Wiel Hendrix
Voetbalclub SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst kreeg
zondag 9 november de ongeslagen koploper Vitesse’08 uit Gennep op
bezoek.
De bezoekers zetten SVEB
meteen onder druk waardoor deze
alle zeilen moest bijzetten. De
thuisploeg kon niet voorkomen dat
in de vierde minuut Stef Hendriks de
door keeper Goemans gepareerde
bal afrondde. De 0-1 stond al op
het scorebord. Met veel kunst en
vliegwerk kon SVEB de tegenstander
van het scoren afhouden. In de
twintigste minuut was het even
schrikken voor SVEB. Routinier Joris
de Mulder bleef geblesseerd achter
na een luchtduel. Gelukkig stond hij
na vijf minuten weer op de benen.
Vanaf dat moment stroopte de hele
ploeg de mouwen op.

Het bleef
spannend
Met veel inzet en korter op de
man spelen maakte SVEB het Vitesse
knap lastig. In de 26e minuut werd
een goede aanval opgezet door
Giel Seuren. Deze bediende Joep
Beurskens maar laatstgenoemde
werd door de tegenstander
neergelegd. De scheidsrechter zag
dit echter over het hoofd. Het bleef
spannend. In de 40e minuut was
de druk van Vitesse hoog maar
SVEB bleef overeind. Giel Seuren
werd in de 48e minuut voor de
zestienmeterlijn neergelegd, vrije
trap voor SVEB. Joris de Mulder liep
over de bal en Beurskens krulde de
bal over de muur en de keeper was
kansloos. Ruststand 1-1.

Voor Vitesse was dit natuurlijk
een teleurstellende tussenstand
en zij nam dan ook meteen het
initiatief. Maar de laatste linie van
SVEB, met als uitblinker Robbert
van Dijk, speelde zeer goed. SVEB
antwoorde met een snelle counter
waarbij Machiel van Helden de
ruimte naar het doel zocht. Hij werd
echter ten onrechte afgevlagd. In de
58e minuut weer een behoorlijke
overtreding en slaande beweging
van Vitesse-speler Serkan Gercek.
De scheidrechter gaf rood.

Slotoffensief was
voor SVEB
Vervolgens bleef SVEB de
aanval zoeken. Giel Seuren werd
aangespeeld maar neergelegd,
vrije trap voor SVEB. De toegekende
vrije trap werd tot hoekschop
verwerkt. Deze werd moeiteloos
gepakt door keeper Noij van Vitesse.
Een lange en hoge bal van achteruit
werd verkeerd beoordeeld door
keeper Goumans van SVEB en
gemakkelijk binnengekopt door
Safa Kizir, 1-2. Het slotoffensief
was voor SVEB en de laatste linie
van Vitesse had het moeilijk.
In de 79e minuut werd Maik
Vermazeren vrijgespeeld, maar het
schot mislukte. In de resterende
minuten kwam geen verandering
meer in de stand. Vitesse gaat
met drie gelukkige punten terug
naar Gennep.
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ontspon de wedstrijd zich tot een ware
thriller. Civicum drong aan, maar Horst
bleef zeer geconcentreerd verdedigen
en gebruik maken van de ruimtes
die ontstonden. Het creëerde diverse
mogelijkheden op de 1-3.
In een van die aanvallen werd Max
Smedts onreglementair afgestopt met
een opzichtige duw in de rug. Wegens
een hieropvolgende tijdstraf stond
Civicum 10 minuten met een man min
der op het veld. Het team hield daarop
het veld compact en echte kansen
bleven uit in deze periode.
Toen beide teams de laatste 10
minuten voltallig op het veld ston
den, begon een rommelige eindfase.

✃

poeliersbedrijf

tamme konijnenachterbouten

Door: Nick van Well, Sporting ST
Het is een zonnige herfstachtige dag op zondag 9 november als het eerste elftal van Sporting ST uit Swolgen en
Tienray moet aantreden tegen SV Kronenberg op het sportpark De Heesbergen. De zon staat laag en de bladeren
liggen op het gladde veld, tekenen dat de winter er weer bijna aankomt.
De wedstrijd begon om 14.30 uur
en startte gelijk op. Maar Kronenberg
had in de eerst helft toch een paar
grote kansen, mede omdat Sporting
ST de eerst helft een beetje inzakte.
Kronenberg liet ook via de rechterkant
aardig wat vormen van voetbal
zien. Na 25 minuten slalomde de
Kronenbergse speler Paul Janssen door
de defensie van Sporting ST heen, die
laconiek stond te verdedigen. Janssen
schoot op doel, keeper Bram Willems
stopte het schot en had de bal met
één hand erop en één erachter vast.
De Kronenbergse voorhoedespeler Kim

Huys schoot echter vol door en de bal
rolde in de goal, 1-0 voor Kronenberg.
Sporting ST wist het vooral te
zoeken met de kantwissel-passes,
waaruit een paar goede kansen
ontstonden. Dit was ook het geval via
een mooie kantwissel-pass van Sander
Thijsen op Rik Miltenburg, die meteen
de een-twee aanging met Ramon
Rutten en verwoestend uithaalde. De
keeper van Kronenberg kon het schot
maar net tot corner tikken.
Na de rust ging Sporting ST scherper
en energievol voetballen. In de tweede
helft had Sporting ST geruime tijd
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Voor de lekkerste boterham
kilo

de bal in de ploeg en er werd goed
verzorgd voetbal gespeeld. Er werd
doorgeschoven en goed gecombineerd.
Via een vlijmscherpe vrije trap van Bob
van der Klij maakte Sander Thijsen een
heerlijke kopgoal. De grensrechter van
Kronenberg dacht dat het buitenspel
was, maar de scheidsrechter stond ook
op een lijn en die oordeelde anders.
Kronenberg kwam er in de
tweede helft niet meer aan te
pas, want Sporting ST wilde meer.
Verdediger Bob van der Klij kreeg twee
keer geel en dus rood. De wedstrijd
eindigde in 1-1.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

EXTRA GERIJPTE
35+ KAAS 500 gram

7 stuks € 10,00 per stuk € 1,50
Tegen inlevering van

Drie minuten voor het einde werd de
keeper van Horst na een op het oog
goede safe zwaar bestraft met een
strafbal tegen en een gele kaart. Dit
betekende dat de keeper het veld
moest verlaten en dat Tim Derix de
handschoenen aan moest doen om het
restant van de wedstrijd te keepen. Hij
keerde de strafbal zelfs bijna, maar de
bal verdween toch via zijn stick in het
doel. De 2-2 bleef tot het einde op het
scorebord staan en beide teams bleven
met een gemengd gevoel achter. Horst
was echter blij dat het eindelijk gelukt
was om niet met lege handen te staan
na een goede wedstrijd.

Sporting speelt gelijk
in Kronenberg

Kom proeven
dit is lekker en gezond!

MASTBROEK
Ze zijn er weer

Voor de wedstrijd werd benadrukt
dat concentratie vanaf de eerste minuut
noodzakelijk was. Dat betaalde zich uit:
Horst nam het initiatief in de eerste
20 minuten met een 0-2 voorsprong
als resultaat van scherpe aanvallen.
Civicum kreeg echter meer grip op de
wedstrijd en drong aan op de Horster
defensie, maar deze stond georgani
seerd en stevig. Tony Newell, die op
doel stond vanwege een blessure van
de vaste keeper, keepte erg solide. Toch
wist Civicum een paar corners te for
ceren, waarvan er één onhoudbaar in
de hoek gesleept werd. Daarmee had
Civicum voor rust de aansluitingstreffer.
In een enerverende tweede helft

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur
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Drie op een rij voor
Horster volleybaldames
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Uitkomend in de derde divisie heeft het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc voor de derde
maal op rij gewonnen. Afgelopen zaterdag zegevierde het Horster team in Veldhoven. De 1-3 overwinning bracht
Hovoc DS1 na zeven gespeelde wedstrijden naar de achtste positie in de stand.
Hovoc-coach Henk Berkhout
had voor aanvang van de wedstrijd
zijn dames ingeprent Nuvoc DS1
niet te onderschatten. Horst wilde
de stijgende lijn in haar prestaties
doortrekken en startte fanatiek en
met veel kracht tegen Veldhoven.
Met een sterke service en uitstekend
verdedigend werk toonde Hovoc haar
thuispubliek wat het in huis had en
won het de eerste set met 25-21.
Ook in set twee wisten de Horster

dames dit niveau vast te houden. Maar
na een goede start pareerde Nuvoc
met een sterke servicebeurt en kwam
het op voorsprong. Hovoc liet zich
echter niet overdonderen en knokte
met man en macht om de achterstand
in te lopen. Dat lukte en na een span
nend einde ging ook de tweede set
naar Horst; 26-24. Het derde bedrijf
verliep eveneens uitstekend voor
Hovoc DS1. Door haar eigen niveau te
handhaven en de punten bij Nuvoc

weg te pakken, ging de set met
ruime cijfers naar de thuisploeg (2516). Maar de dames uit Veldhoven
bleven gedreven en vastbesloten
het laatste setpunt mee naar huis
te nemen. Uiteindelijk gebeurde
dat ook (22-25), maar dat mocht de
pret aan Horster zijde niet drukken.
Met een mooie 3-1 zege kan Hovoc
DS1 tevreden terugkijken en uitzien
naar de volgende uitdaging in de
vorm van Achilles DS1.

Ereplaatsen voor
Judith van Meijel op ONK
Door: Bram Becks, HZPC Horst
In het nieuw sportcomplex De Drieburgt in Tilburg heeft de wedstrijdploeg van zwemvereniging HZPC Horst
afgelopen weekend deelgenomen aan de open Nederlandse kampioenschappen (ONK) korte baan. HZPC werd
vertegenwoordigd door Floor Weijmans, Ingrid van Horen, Judith van Meijel, Michelle Verouden en Serafina Vlijt.
Judith van Meijel kwam in vier
individuele programma’s aan de start.
Viermaal wist ze zich te kwalifice
ren tijdens de series voor een A- of
B-finale. Op de 400 meter wisselslag,
de 200 meter schoolslag en de 200
meter vlinderslag nam ze deel in de
A-finale. Op de 200 meter rugcrawl
zwom ze in de B-finale. Hierin
werd ze derde en elfde overall van
Nederland. Met een heel tevreden
gevoel mag Judith terugkijken op
deze ONK. Ook Ingrid van Horen wist

een 100 procentscore te halen op haar
afstanden. Zowel op de 400 meter
wisselslag als de 200 meter vlinder
slag kwalificeerde Ingrid zich voor de
B-finale. Tweemaal werd Ingrid vijfde in
de B-finale en daarmee dertiende over
all van Nederland. Voor Floor Weijmans
was dit de eerste keer dat ze mocht
deelnemen aan de ONK korte baan.
Op de 100 meter vrije slag zwom ze
een goed gecontroleerde race waarin
ze haar persoonlijk record benaderde.
De volgende dag zwom ze op de 50

meter vrije slag exact dezelfde tijd als
haar persoonlijk record. Serafina Vlijt
nam op de 50 meter vrije slag deel.
Het resultaat was niet zoals gehoopt.
Uiteindelijk zwom ze boven haar
persoonlijk record. Michelle Verouden,
kwam de laatste dag in actie op
de 100 meter wisselslag en de 100
meter schoolslag. Op de 100 meter
wisselslag mocht ze in de B-finale
starten, waarin ze in een nieuw per
soonlijk record als tweede en tiende
overall eindigde.

De Merels deelt
de punten
Door: Korfbalclub De Merels
Korfbalclub De Merels uit Melderslo deelde zondag 9 november de
punten met De Peelkorf uit Ysselsteyn tijdens de openingswedstrijd van de
zaalcompetitie.
Vorig seizoen zaten er nog twee
niveaus tussen deze ploegen. Nu staan
ze samen in de hoofdklasse. De Merels
uit Melderslo als gepromoveerde ploeg
uit de overgangsklasse, De Peelkorf
uit Ysselsteyn als degradant uit de
topklasse. Zondag 9 november stonden
ze tegenover elkaar in de sporthal in
Horst. De Merels opende de score via
een afstandsschot. De gasten hadden
hier snel een antwoord op, waardoor
de stand weer gelijk werd. Even later
tekende De Peelkorf de 2-1 op het
scorebord aan. De Merels wist deze
achterstand om te buigen door maar
liefst drie keer op rij te scoren. Het
ging tegen elkaar op. De Peelkorf bleef
achtervolgen door weer te scoren. Met
een 6-6 stand werd de rust ingegaan.

Melderslo
maatje te groot
voor VCH
Door: RKSV Melderslo
Het eerste elftal van RKSV Melderslo ging zondag 9 november op
bezoek bij het kwakkelende VCH uit Blerick en wist, zonder hoogstaand
voetbal, de wedstrijd te winnen met negen doelpunten. Nét een
doelpunt te weinig voor een bierrondje van de trainer.
Melderslo ging voortvarend
van start. Met ballen naar voren
werd de tegenstander onder druk
gezet. Dit resulteerde al snel in twee

De Feestdagen
staan weer voor de deur!
Wij hebben een fantastisch Kerstassortiment samengesteld!
Bekijk onze Kerst lijst op www.verkoeijen.nl
of bezoek onze winkel daar liggen lijsten voor u klaar

Actie is geldig van 1 t/m 7 december 2014

bij elk besteld gourmetpakket compleet (p.p.)

ontvangt u een saucijzenbroodje t.w.v. € 1.39 gratis!
Gourmetpakket standaard compleet:
€ 13.99 p.p.
met vlees, salades, aardappeltjes, uien, stokbrood etc.
alleen vlees:
€ 6.79 p.p.

Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst huldigde onlangs tijdens
de jaarlijkse feestavond twee leden. De heer Wiel Muijsers uit
Maasbree en de heer Ger Janssen uit Horst werden gehuldigd door de
districtsvoorzitter van de provincie Limburg. Gerits. Wiel Muijsers is
50 jaar lid van de vogelvereniging en Ger Janssen 40 jaar. Op de foto
Wiel Muijsers met zijn echtgenote en Ger Janssen.

Gourmetpakket luxe compleet:
€ 16.39 p.p.
met vlees, vis, salades, aardappeltjes, uien, stokbrood etc.
alleen vlees/vis:
€ 9.69 p.p.
Kindergourmet compleet voor
alleen vlees

€
€

6.98 p.p.
3.49 p.p.

visgourmet, vegetarisch en wild is ook mogelijk!
Vanaf nu verkopen wij ook streekproducten en pakketjes!
Natuurlijk bieden wij nog heel veel meer………………………
openingstijden Slagerij

openingstijden Catering

wo t/m vr 8.30 - 18.00 uur | za 8.30 - 16.00 uur
ma en di zijn we wel beschikbaar voor telefonische
bestellingen en het uitleveren van bestellingen.

Dagelijks, tenzij anders vermeld.

Bestel
via de
webshop

Horsterweg 1a | 5809 er Leunen | 0478 64 04 05 | info@verkoeijen.nL | www.verkoeijen.nl

doelpunten door Bart Theeuwen
en Jeroen Kallen. Bij één van de
spaarzame uitvallen van VCH hield
Martijn Kallen een doorgebroken
tegenstander vast. De goed leidende
scheidsrechter kon niet anders dan
Martijn de rode kaart tonen. Ook
met een man minder was Melderslo
heer en meester. De mannen van
VCH moesten steeds vaker aan de
noodrem trekken, zodat ook zij een
veldverwijzing kregen. Nog voor de
rust werd de stand op 0-4 gebracht
door Stan van de Pas en een eigen
doelpunt van VCH.

Melderslo kreeg
ruimte om te
voetballen

Voor Sinterklaas hebben we een speciale actie:

Ons Genoegen
huldigt leden

Merels-trainer Raymond Celak sprak
de dames tevreden toe, maar ook
met een duidelijke boodschap voor
de tweede helft: scherp blijven en
doorgaan.
De tweede helft vertoonde
eenzelfde spelbeeld als de eerste helft.
Een gehaaide Merels wist steeds als
eerste te scoren, waarna De Peelkorf
wederom de achtervolging inzette. Om
beurten wisten beide ploegen nog vier
keer te scoren, waardoor de eindstand
van 10-10 werd bepaald.
Raymond Celak vond dat De
Peelkorf blij mocht zijn met het
gelijkspel. “Wij waren de betere ploeg
en hebben steeds op voorsprong
gestaan. Bij de 8-7 verzuimden we
echter het gat te slaan naar 9-7.”

!

In de tweede helft hetzelfde
schouwspel: aanvallen, met als
motor de ijverige Bart Verheijen.
Hij scoorde in twintig minuten tijd een
loepzuivere hattrick. Stand 0-7. Het
sierde VCH dat ze niet achterin bleef
hangen, maar voor de aanval bleef
kiezen om een eretreffer te scoren.
Hierdoor kreeg Melderslo ruimte om te
voetballen, zodat een goede voorzet
van Jeroen Gubbels perfect ingeschoten
kon worden door een vrijstaande
Jeroen Kallen, 0-8. Even later weer een
doelpunt van Bart Verheijen. Hierna
werd jacht gemaakt op de tiende goal.
Helaas zou de teller echter blijven
steken op negen. Geluk voor trainer
Roeland van Oudenhoven. Dit bespaart
hem toch snel drie tientjes voor de
bierronde.
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Finale Skills Heroes kapperswedstrijd

‘Ik wil dicht bij mezelf blijven’
Imke te Baerts (19) uit Lottum mag meedoen aan de finale van de Skills Heroes kapperswedstrijd. Op 12
december vertegenwoordigt zij Gilde Opleidingen in de landelijke finale tegen vijftien andere scholieren. “Vroeger
was ik altijd al met haar aan het friemelen en vlechten”, aldus Imke.

Aan de Skills Heroes wedstrijd
mag per school één leerling meedoen.
Imke: “De leraren hebben mij daarvoor
uitgekozen, wat ik echt ontzettend leuk
en speciaal vind.” De 19-jarige zit in het
derde jaar van haar kappersopleiding
en loopt al zo’n anderhalf jaar stage bij
kapsalon Hipp Haarmode en Visagie in
Tienray. Ze vertelt over de wedstrijd:
“We krijgen in totaal zes uur de tijd om
twee modellen, een man en een vrouw,
te knippen en te stylen. Daar hoort
ook de visagie en kleding bij, maar de
nadruk ligt op het kapsel. Voor het man
nenmodel hebben we drie foto’s met
een kapsel gekregen en op de finaledag
krijgen we te horen welke we daarvan
moeten maken. Bij het vrouwenmodel
mogen we helemaal onze eigen weg
kiezen, als we ons maar aan het thema
Film houden.” Bij het maken en beden
ken van het vrouwenkapsel kunnen de
kandidaten dus echt hun creativiteit
laten zien. Imke’s tactiek? “Ik wil anders
zijn dan de rest en er echt uitspringen.
Waarschijnlijk gaan veel leerlingen iets
doen met Marilyn Monroe, Grease of
iets in die richting. Ik ga het helemaal
anders aanpakken. Hoe dat er precies
uit gaat zien, houd ik nog even geheim,
maar ik wil het thema vanuit een min
der voor de hand liggend perspectief
bekijken en zo de jury verrassen.”

Tijdens haar stage knipt Imke
zowel mannen als vrouwen, dus met
beide onderdelen van de finale heeft
ze al ervaring. “Mannenkapsels zijn
moeilijker, omdat je die vierkant moet
knippen. En het voordeel van vrouwen
is dat zij het meestal wel fijn vinden
om even lekker te tutten en daarom
ook meer dingen uit willen proberen.
Mannen willen een simpel kapsel zon
der poespas en weer binnen een half
uur buiten staan. Jammer vind ik dat,
want een gewaagder kapsel voor man
nen, bijvoorbeeld met een kleuring, is
juist ook heel erg leuk.”
De finale vindt plaats in december,
maar Imke vindt het nu toch al span
nend worden. “Ik weet dat er heel veel
mensen zijn die mij steunen en die
vertrouwen in mij hebben, maar het
is toch wel een beetje eng. Ik heb nog
nooit aan een wedstrijd meegedaan,
dus ik weet nog niet zo goed wat ik kan
verwachten”, zegt ze. De deelnemers
worden tijdens de finale beoordeelt
op vakkennis, creativiteit en omgang
met de klant. Imke: “Dat zijn dingen
waarvan ik gewoon weet dat ik ze kan.
De grootste uitdaging is voor mij meer
dat ik mijn zenuwen in bedwang moet
gaan houden en niet teveel moet letten
op wat de rest doet. Ik wil juist dicht bij
mezelf blijven”, sluit ze af.

De mogelijkheden in
raambekleding zijn bij Salet
Gordijnen atelier in Sevenum
groot: van gordijnstoﬀen en
vitrage tot inbetweens en
vouwgordijnen. En dan kunt u
ook nog kiezen uit verschillende
kleuren, materialen en dessins.

Gordijnen zijn ware sfeermakers voor het interieur
Onlangs is pannenkoekenhuislunchroom-dagbesteding Hof van
Kronenberg te Kronenberg geopend.
Hof van Kronenberg is nostalgisch
en sfeervol ingericht. Salet
Gordijnenatelier gaf hier advies
op maat en leverde sfeervolle
bijpassende gordijnen met een
prachtige rvs railroede.
Laat u eens uitgebreid adviseren
over de verschillende mogelijkheden
omtrent raamdecoratie.

Hof van Kronenberg, Kronenberg
www.hofvankronenberg.nl

Brengt meer sfeer in uw huis
Sinds 1962 is Salet Gordijnenatelier een begrip in de gordijnbranche. Wij zijn gespecialiseerd in de confectie van alle soorten gordijnstoffen,
dit alles gebeurt in ons eigen modern ingerichte atelier. Zowel bedrijven als ook particulieren kunnen bij ons terecht voor een ruim assortiment
aan gordijnstoffen maar ook voor bijna alle andere vormen van raamdecoratie zoals jaloezieën, rolgordijnen, plissées, etc.
Bezoek geheel vrijblijvend onze showroom en laat u adviseren over de mogelijkheden.

Mommesstraat 11 Sevenum • (077) 467 21 97 • www.salet-gordijnenatelier.nl •

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Maud Versleijen
12 jaar
Sevenum
Citaverde College

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op de wereld en op de
mensen die zich inzetten voor een beter
milieu. Dankzij deze mensen blijft de
wereld leefbaar, want er wordt heel
veel vervuild. Zelf scheid ik goed afval
en gooi ik nooit iets op de grond. Het
duurt namelijk heel lang voordat het
door de natuur weer opgeruimd is.
Wat bezorgt je kippenvel?
Als mensen met lange nagels over een
krijtbord gaan. Dit maakt zo’n krijsend
geluid en dan krijg ik rillingen en kip
penvel.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik wil graag een goede studie volgen
en daarna een baan krijgen. Het liefst
wil ik een opleiding gaan doen waarbij
je leert koken en bakken. Later wil ik
bakker worden en dan het liefst taarten
en cupcakes maken. Cupcakes bakken

doe ik nu ook al vaak en vind ik erg leuk
om te doen.
Wat is je favoriete moment in de week?
Dat is op zaterdag om 13.00 uur. Dan ga
ik altijd turnen, dit vind ik erg leuk om
te doen. Wat ook nog leuk aan de zater
dag is, is dat ik dan vrij heb van school
en dus allemaal leuke dingen kan doen.
Waarin verschil jij van anderen?
Ik ben soms heel rustig en dan opeens
heel druk. Sommige mensen vinden dat
raar, maar maakt mij niet uit, dit is hoe
ik ben.
Ik kan niet zonder …
Mijn vriendinnen, ze staan altijd voor
me klaar en zijn net zussen voor me.
Mijn vriendinnen uit mijn oude klas zie
ik bijna nooit meer, ze zitten namelijk
op het Dendron College en ik zit op
het Citaverde College. Maar als ik mijn
vriendinnen dan zie, hebben we altijd
heel veel lol met elkaar.
Welke grote beslissing heb je onlangs
genomen?
Naar welke middelbare school ik toe zou
gaan. Ik zit nu op het Citaverde College
en ken nog niet zoveel mensen. Wel
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aan
Maud Versleijen

vind ik het een hele leuke school met
een leuke klas. Ik ben naar deze school
gegaan omdat je hier meer met je
handen kunt werken. Op andere scholen
is het vaak meer met boeken en meer
met de handen doen, ligt me beter.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een wereldreis willen
maken, dan zie ik ook andere landen
dan Nederland. Dan kan ik zien hoe de
mensen daar leven en wat het verschil
is tussen ons en deze mensen. Graag
zou ik naar Amerika, Afrika en Curaçao
willen, dit zijn lekker warme landen.
In Afrika zou ik graag de arme mensen
helpen.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik ging als kind graag naar mijn oma
om te helpen met koken en bakken.
Tegenwoordig ga ik er nog steeds vaak
heen om te helpen. Mijn oma kan erg
goed koken en ze leert het mij ook.
Soms maken we soep, soms toetjes
en soms taarten of cakejes. Ook ben ik
vaker bij mijn peettante geweest om
bloemstukken te maken. Ik heb al een
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keer een paard van bloemen gemaakt
en een stok helemaal versierd met
bloemen.
In welke historische tijd had je willen
leven?
Dat is in de tijd van ontdekkers en
hervormers. De wereld werd toen
ontdekt en we wisten er nog niets van.
Nu weten we al heel veel. Omdat nu al
zoveel ontdekt is, heb je minder kans
om nog iets nieuws te vinden. En ik zou
graag nieuwe dingen ontdekt hebben
en dat had in die tijd wel gekund.
Aan welke karaktereigenschappen
van anderen erger je je en welke
eigenschappen vind je leuk?
Ik erger me aan mensen die denken dat
ze alles beter weten en altijd het laatste
woord moeten hebben. Soms weten
anderen het ook, maar die geven ze dan
niet eens een kans. Ze worden dan boos
en denken dat ze altijd gelijk hebben.
Ik kan hier niet tegen. Ik vind dat je
moet zijn hoe je bent en mag zeggen
wat je vindt. Je hoeft niets aan jezelf te
veranderen. Iedereen is anders.
Wat is jouw belangrijkste goede daad
geweest?
Dat ik geld ophaalde samen met ande
ren mensen voor een school in Afrika.
Dit doen we ieder jaar. Met het geld
kunnen kinderen naar school en krijgen
ze beter onderwijs. Een mevrouw die
ieder jaar naar Afrika toe gaat, komt
hierover uitleg geven op basisscholen
en dan kun je je opgeven. Je gaat dan
op een avond langs de deuren om geld
op te halen.
Binnen of buiten?
Buiten, omdat ik graag op onderzoek
uitga in de natuur en dat kan binnen
niet. Wanneer je buiten gaat wandelen
zie je ook meer hoe dieren leven.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsondergang, dan hoef je niet
’s morgens vroeg op te staan en je bent
meestal ook nog wakker.
Chatten of bellen?
Chatten. Met chatten hoef je elkaar niet
te zien of te horen. En het is gratis, want
bellen kost beltegoed en chatten kost
niets. Ik chat het meeste met Whatsapp.
Het meeste praat ik dan met vrienden en
vriendinnen en soms ook met de klas.

Het woningaanbod van Woonwenz staat voortaan op
www.thuisinlimburg.nl. Op Thuis in Limburg presenteren diverse
Limburgse woningcorporaties hun woningaanbod. Het woningaanbod van Woonwenz blijft ook zichtbaar op de eigen website,
www.woonwenz.nl. Om op ons woningaanbod te kunnen reageren,
dient u zich zelf in te schrijven op www.thuisinlimburg.nl.
Waarom Thuis in Limburg?
• Gratis inschrijving • Dagelijks nieuw woningaanbod • Groter
aanbod van huur- en koopwoningen, garages, parkeerplaatsen en
nieuwbouw • Toewijzing op basis van inschrijfduur • Overzicht van
uw reacties met inzicht op welke plaats u bent geëindigd • U kunt
dagelijks tipberichten ontvangen • Voor alle woningzoekenden is
er een passend zoekmodel

Kijk voor meer informatie op www.woonwenz.nl
Bezoekadres: Molenbossen 618, 5923 AJ Blerick
T 077 - 389 31 31 | info@woonwenz.nl

Gekkigheid
Na maanden wachten was
het dit weekend dan zo ver:
het Rowwen Hèze-slotconcert.
Normaal gesproken is
Nederlandstalige muziek niet
aan mij besteed. Zodra de stem
van een volkszanger in mijn
oor klinkt, gaat mijn hart
tekeer als een drilboor, adem
ik drie keer zo snel en denk ik
maar één ding: vluchten!
Het is niet alleen de
kneuterigheid van de
Nederlandse taal die me
dwarszit, maar ook de situaties
die het soms meebrengt. Het
meest vrees ik voor het liedje
van twee bekende
Volendammers, waarvan de titel
gelijk is aan mijn naam. Als ik
iemand vertel hoe ik heet,
begint het merendeel uit volle
borst het refrein van het
betreffende liedje te brullen.
Vervolgens verandert mijn hoofd
in alle kleuren rood uit het
verfschap van de Gamma en ga
ik krampachtig lachen. In mijn
hoofd doemen allemaal
scenario’s op hoe ik diegene zo
snel mogelijk de mond kan
snoeren. Het dichtstbijzijnde
voorwerp in zijn mond stoppen,
terplekke stembanden
doorknippen, of toch verbannen
naar een andere planeet?
In werkelijkheid wacht ik
echter totdat hij of zij is gestopt,
wat een eeuwigheid lijkt te
duren. Erg ongemakkelijk
allemaal. Daarom probeer ik
Hollandse muziek zo veel
mogelijk te vermijden. Maar één
keer dit jaar maakte ik daar een
uitzondering op. Samen met een
zwerm vriendinnen begaf ik me
op 8 november naar America om
daar los te gaan op Limburgse
liedjes. Visualiseer: een
kolossale tent vol met
transpirerende mensen,
waaronder shirt loze mannen,
die 1) bier door de lucht
slingeren, 2) elkaar kleuren met
varkensstift, 3) in het rond
springen als een stelletje
konijnen, of al het
bovenstaande.
Na afloop zien de meesten
eruit alsof ze een enge
huidziekte hebben opgelopen en
plakken ze aan alle kanten.
Klinkt als idioterie, maar het is
vooral heel leuk. Voornamelijk
omdat de muziek zó luid is, dat
niemand de kans krijgt om het
door mij gevreesde liedje te
blèren.
Rosanne
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Binnen 1 dag probleemloos & zuinig wassen

Is uw wasmachine aan
vervanging toe?
Dan heeft u geluk!
Een nieuwe wasmachine bespaart u al snel € 100,- per jaar

1400 TOEREN WASAUTOMAAT
WAQ28446NL

Voor 17.00 uur
besteld,
morgen in huis!
Bestel via 077 3983021
of op maxwell.nl

Trommelinhoud 8 kilo
A+++ energielabel
Waterbeveiliging met levenslange
garantie
10 jaar motorgarantie op de stille,
energiezuinige, koolborstelloze motor
VarioPerfect bespaart tijd en energie
bij maximaal wasresultaat
Kinderbeveiliging op de deur

799

599
OP = OP!

Maxwell
garandeert

100% Laagste Prijsgarantie,
ook op MediaMarkt

Gratis bezorgd
en geïnstalleerd

U betaalt bij ons altijd de laagste prijs, dat garanderen

Binnen 24 uur
bij u in huis

het prijsverschil direct terug. Zelfs tot 10 dagen ná aan-

Oude apparaat
gratis retour

van bijvoorbeeld MediaMarkt of BCC.

wij u. Ziet u het product toch goedkoper, dan betalen wij
koop. Onze prijsgarantie geldt ook op aanbiedingen,
De beste service, daar staan we voor!

Winkel bij u in de buurt:
Horst Hoofdstraat 25

Kijk voor specificaties en ons hele assortiment op

www.maxwell.nl
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Stichting De Peelkabouters heeft altijd
in een sprookje geloofd
Stichting De Peelkabouters stopt per 1 januari 2015 met haar werkzaamheden. Zeventien jaar lang heeft de
stichting zich ingezet ten behoeve van het welzijn van kinderen en jeugdigen, in het bijzonder voor zieke kinderen
en kinderen met ernstige beperkingen.

zullen gaan om ieder die dat wil te
voorzien van een mooie schmink:
“Tezamen met de Peeldebatten zal
ik hier altijd aan terugdenken. Wat je
daar meemaakt aan dankbaarheid is
prachtig. De stichting is een verrijking
van mijn leven geweest. Daar kunnen

geen mooie vakanties tegenop.” Op
maandag 17 november vindt het
allerlaatste Peeldebat in Herberg de
Morgenstond in Griendtsveen plaats.
Hier zullen de laatste sponsorgelden
aan uiteenlopende goede doelen
uitgereikt worden.

Jaarlijkse JOL-kermis
in Lottum
Stichting J.O.L. houdt van zaterdag 15 tot en met maandag
17 november de jaarlijkse JOL-kermis in Lottum. De JOL-kermis vindt
plaats in de Smetenhof.
Tijdens deze kermis zijn er diverse
activiteiten voor de jeugd, zoals
touwtje trekken bij Ernie en Bert,
blikgooien, het Tasmanian Devilballenspel en een tafelvoetbalspel.
Verder worden er loten verkocht
voor de Grote Ronde van het Rad
van Avontuur. De trekking hiervan
is op maandagavond 17 november

Stichting De Peelkabouters is op 21
november 1997 opgericht rondom het
door Romé Fasol geschreven sprookje
De Peelkabouters van Horst. “Het idee
was de beeldvorming van het dorp als
kindvriendelijke gemeente te stimu
leren. Horst was meer dan alleen de
champignon. Hierop is ook de bronzen
beeldengroep door Joep Nicolas van
Ronckenstein gemaakt. Kinderen willen
kunst voelen. Belangrijkste doel van
de stichting is geld in te zamelen voor
goede doelen die bijdragen aan het
dagelijks geluk van vooral zieke kin
deren”, aldus preses Romé Fasol (77).
Marleen Theeuwen (67), vice-voorzitter
en verantwoordelijke voor het sponsor
beleid en PR, vult hem aan: “Achttien
jaar geleden stond ik samen met de
twee vrijwilligers, die de stichting
toentertijd rijk was, voor het eerst op
de Hiltho. We verkochten er liniaaltjes,
mokken en mikado om middelen
voor ons hoofddoel, de Cliniclowns,
op te halen.” Romé: “Men vroeg ons

of we gek waren geworden. Waarom
zouden we ons als serieuze stichting
met een sprookje bezighouden? Met
een doelstelling als de onze moet je
echter wel geloven in een sprookje,
geloven in dat wat in onze verbeelding
staat. In de loop der tijd hebben we
afscheid moeten nemen van mensen
die denken dat wij ‘gewoon’ een club
zijn. In de laatste acht à negen jaar
zijn we in toenemende mate stabiel
geworden. Langzamerhand verwier
ven we meer en meer sponsorgelden.
Iedereen kent ons nu en we hoeven
niemand meer iets uit te leggen. In
totaal heeft Stichting De Peelkabouters
in zeventien jaar tijd drieënhalf ton
opgehaald voor goede doelen als KiKa,
Doe een Wens, Crisisopvang ’t Raayke
in Tienray, De Boem Box Band uit Horst,
Disco ’t Trefpunt in Horst, Stichting Joost
uit Horst, Funpop in Horst en Truckrun
Horst.”
Ondanks of wellicht juist vanwege
het succes heeft de stichting besloten

ermee te stoppen. “Het bestuur wordt
een dagje ouder en in het regelen
van vervanging gaat veel tijd zitten.
Daarnaast werd het werven van vrijwil
ligers steeds lastiger. We stoppen nu
op ons hoogtepunt en hier hebben we
allemaal vrede mee”, aldus Marleen.

‘Stoppen op je
hoogtepunt’
De twee benadrukken overigens
dat de stichting stopt, maar dat
de Peelkabouters blijven bestaan:
“De boekjes en beelden zullen niet
verdwijnen. Of de Bronzen Wijsneus,
een prijs voor een persoon uit Horst
aan de Maas die wezenlijk heeft
bijgedragen aan het welbehagen van
de jeugd, blijft bestaan, ligt bij de
gemeente. Ze heeft ons in ieder geval
altijd een warm hart toegedragen
en gesteund.” Marleen geeft tevens
aan dat er nog wel mensen naar
Funpop in Horst en Truckrun Horst

SUPERACTIE

Bij een besteding vanaf € 6.000,- krijgt u nu
een waterdichte tablet met Soundbox
van ons cadeau! Leuk voor in uw nieuwe badkamer
of buiten op uw terras !

Keizersveld 22 Venray - Tel. (0478) 55 04 10
www.rongenvof.nl
Vraag naar de voorwaarden

rond 17.00 uur. Op de Paardenmarktmaandag worden om 12.00 uur
prijzen verloot onder alle kinderen
die binnen zijn. Om 13.30 uur worden
eetprijzen verloot onder alle volwas
senen die binnen zijn. De JOL-kermis is
op zaterdag van 14.30 tot 18.00 uur,
op zondag van 15.00 tot 24.00 uur en
op maandag van 10.30 tot 17.30 uur.

Tweede Mieëlderse
Popkwis
De Mieëlderse Popkwis kende vorig jaar zijn vuurdoop in De Speul
plats in Meerlo. Zaterdag 15 november wordt de tweede editie gehouden. Het motto van dit muzikale evenement is en blijft ‘Muziek verbindt’.
“Het herkennen van pakkende
popmuziekfragmenten in beeld en
geluid te midden van een gezellige
ambiance”, zo beschrijft medeor
ganisator Hans Sijbers de essentie
van de avond. Daarom heeft de
Muziekfabriek sinds vorig jaar de
samenwerking gezocht met een
groep vrijwilligers die het concept van
de popkwis hebben vormgegeven.
Concreet biedt de Muziekfabriek
faciliteiten én muzikanten voor een
live-bijdrage aan de quiz. Daarnaast
geeft de organisatie vorm aan de
technische en creatieve invulling van

de avond. Net als vorig jaar zat de
inschrijving ook dit jaar binnen enkele
dagen vol, met zowel Meerlose
deelnemers als mensen uit omlig
gende dorpen. Daarnaast kwam vorig
jaar een grote groep toeschouwers
hun eigen kennis anoniem testen.
Sommigen van hen doen dit jaar
zelf mee als team. De organisatie
en vereniging is blij verrast dat het
evenement zo is ontvangen door
de bevolking. De popkwis start om
20.00 uur in Meerlo. Toegang is gratis.
Kijk voor meer informatie op
http://popkwis.wordpress.com

winter
korting
(077) 398 42 20
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Page Original of
Kussenzacht
Pak Original 32 rollen of
Kussenzacht 20 rollen

8,99 – 9,49
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Superdeals:

Hertog Jan

6,99

Krat met 24 flesjes à 30cl
Maximaal 4 kratten per klant

Geen 18, geen alcoh

ol

Geldig van wo 12 nov t/m di 18 nov 2014

9,99
13,90

Spaaractie
voor Spellen en Puzzels!

Phicoop

Slotconcerten Rowwen
Hèze op nieuwe locatie
Vrienden en vriendinnen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en hele buurten bezochten dit weekend de
slotconcerten van Rowwen Hèze in America. De concertreeks werd dit jaar voor het eerst op de nieuwe locatie aan
de Peelheideweg gehouden op vrijdag 7 en zaterdag 8 november. Dat het mengpaneel zaterdagavond door een
plens bier beschadigd was geraakt, mocht de pret op zondag 9 november tijdens Zondag in ’t Zuiden niet drukken.
Honderden kinderen vermaakten zich voor aan het podium en in de attracties.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Geen klus
te gek . . .

Handelstraat 9 Horst 077 - 397 86 00

www.munckhofservicecenter.nl

Synthese zoekt leden
voor de cliëntenraad
Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn
in Noord- en Midden-Limburg. Wij werken voor
bewoners, gemeenten, woningbouwcoöperaties,
zorgorganisaties, Vereniging Kleine Kernen Limburg,
de Provincie, stichtingen en maatschappelijke
organisaties. Onze missie is: “iedereen doet mee”.

Wij zoeken ter versterking van onze cliëntenraad mensen die zich
betrokken voelen bij het werk van de welzijnsstichting Synthese en
in het bijzonder bij de belangen van de cliënten van deze instelling.
De cliëntenraad bestaat uit zes personen waarvan er twee aan het
einde zijn van hun maximale zittingsperiode van 8 jaar. Het zou
prettig zijn als we een nieuwe voorzitter vinden. De cliëntenraad
vergadert 10 keer per jaar. Bent u geïnteresseerd dan kunt u
vrijblijvend een vergadering bijwonen.
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar onze website:
www.synthese.nl onder het kopje “nieuws”.
Tevens kunt u voor informatie contact opnemen met Synthese,
telefoon 0478-517300 en vragen naar de huidige voorzitter
de heer Gijs de Swart of mevrouw Jeanne Beeks.

Helemaal vooraan bij het podium
staan broer Kay (8) en zus Sanne (11)
Hesen en de zusjes Isa (11) en Maud
(8) Gooren uit Meterik. Ze zijn naar
America gekomen met hun buurt. De
muziek, het grote feest, eigenlijk vin
den ze alles vandaag leuk. “Het is leuk
dat je allemaal bekende artiesten ziet.”
Dat ze de mannen van Rowwen Hèze
vandaag van zo dichtbij mogen zien,
maakt ze helemaal blij. “M’n moeder
zette vandaag de cd thuis aan en ik
zong mee. Mam wist helemaal niet
dat ik de muziek uit m’n hoofd kende”,
lacht Sanne, die tijdens het optreden
van de dialectband volop geniet.
Verderop in de tent vermaken de
vrienden Tom Spreeuwenberg (14),

Thom Nabben (12), Jason Hermkens
(13), Hugo Richters (12) en Luuk
Haenen (12) uit Sevenum zich prima.
Nu Kraantje Papie en Nielson zijn
geweest, is het concert voor hun zo
goed als voorbij. “Ja, we kwamen
vooral voor hen”, zegt Tom, die de
nummers van Kraantje Papie en Nielson
helemaal mee kon zingen. “Nee, ook
een beetje voor de rest”, bemoeit Luuk
zich er mee. De vriendengroep komt
al voor het vierde jaar op rij naar de
slotconcerten. “We komen ieder jaar,
gezellig op de fiets”, schreeuwen ze.
Het is niet nieuw dat er zoveel
jongeren op de slotconcerten afko
men. Achter de schermen wordt door
vrijwilligers flink gewerkt om dat

mogelijk te maken. Alleen al van het
Rode Kruis waren er dit weekend zo’n
veertig vrijwilligers actief. Maud Hooft
en Ger Weijs vertellen: “We hebben het
dit weekend vooral met vlagen druk
gehad. Zodra Rowwen Hèze begint,
komen er mensen met kneuzingen
of snijwonden binnen. Verder valt het
mee. De diehards zien we hier niet. Het
zijn vooral de mensen die niet mee wil
len doen met het geduw, die slachtof
fer worden.”
Op vrijdag en zondag kwamen er
ambulances naar het feest gereden.
“We hadden het eerder op zaterdag
verwacht, maar die avond is alles hier
al opgelost.” In totaal kwamen er zo’n
23.000 mensen op de slotconcerten af.

Meet and greets met textiel
kunstenaars
Cherilyn Martin en Cas Holmes uit Engeland en Els van Baarle uit Nederland komen naar museum De Kantfabriek
in Horst voor een meet and greet. Zij bekijken samen met de bezoeker de expositie Herinneringen in Stof, waarin
hun werk geëxposeerd wordt.

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

Het werk van de dames is geba
seerd op quilten: een handwerktech
niek waarbij drie lagen textiel met
kleine rijgsteken op elkaar vastgemaakt
worden. Dekens en spreien, vaak met
een patchwork-bovenkant, zijn hier de
meest bekende voorbeelden van.
De kunstenaars passen deze tech
niek echter vrij en naar eigen interpre
tatie toe onder de noemer ‘artquilten’.

Op vrijdag 14 november komt Cherilyn
Martin langs. Haar inspiratiebronnen
zijn grottekeningen, tempels, kerkho
ven en ondergrondse mijnen. De onder
liggende thema’s van haar werk zijn
verlies en herinneringen. Els van Baarle
bezoekt De Kantfabriek op vrijdag 28
november. Zij laat zich inspireren door
het verleden, de invloed van de tijd
en de natuurlijke elementen. Vrijdag

12 december is het de beurt aan Cas
Holmes. Het vlakke landschap van haar
geboortestreek in Engeland is van grote
invloed op haar werk. De meet and
greets zijn van 15.00 tot 17.00 uur. De
daaropvolgende weekenden geven de
dames ook workshops. Aanmelden kan
via cursus@kantfabriek.nl
Kijk voor meer informatie op www.
museumdekantfabriek.nl

Herriot en The Doors in De Buun
Op het podium van muziekcafé De Buun in Horst staat zaterdag 15 november de band Herriot. Dit optreden
begint om 22.00 uur.

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Herriot staat voor stevige rockmu
ziek met een bluesrandje. De band
speelt covers van nummers die bekend
zijn bij het grote publiek, aangevuld
met wat onbekender en eigen werk.

Inspiratie komt uit nummers van Dr.
Feelgood, Eric Clapton, ZZ Top, Rolling
Stones en Bruce Springsteen. Op
zondag 16 november is er een tribute
aan The Doors. Stan Peters en zijn band

voeren het publiek met hun Touch Me
Again-tour terug naar de jaren 1965 tot
1971 waarin Jim Morrison en The Doors
Amerika en Europa veroverden. Dit
optreden begint om 17.00 uur.
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Wintersfeermarkt Grubbenvorst
Luke Jackson op
Cambrinus-podium
De Engelse singer-songwriter Luke Jackson staat zondag 16 november op
het podium van café Cambrinus in Horst. Dit optreden begint om 16.00 uur.
De negentienjarige Jackson
bestormt momenteel in Engeland al de
grote podia. Jackson beschikt volgens
critici over een verbazingwekkend
mooie, warme en innemende stem.
Ook over zijn gitaarspel is men zeer
te spreken. 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,
een jonge Engelse singer-songwriter
uit Canterbury, die als veertienjarige
begon op te vallen. Nu enkele luttele
jaren later lijkt Jackson definitief door
te breken. Afgelopen jaar stond hij op
het hoofdpodium van The Great British
Folkfestival 2013.

Balkenbrij wordt gebakken

Slachtdag bij De Locht
Museum De Locht in Melderslo houdt op zondag 16 november een
traditionele slachtdag. Zoals het spreekwoord al aangeeft: ‘Op Sint Martijn
(11 november) slacht de arme zijn zwijn’, november is vanouds de slachtmaand.
Het slachten en de verwerking van
het vlees gebeurde vroeger thuis. Om
de herinnering aan het thuis slachten
levend te houden, wordt de dag
georganiseerd. Er worden geen dieren
geslacht maar er zijn wel activiteiten
rondom dit traditionele gebeuren.
Zo geven slagers informatie over het
uitbenen en laten ze die vaardigheid

zien. Ook wordt balkenbrij gebakken en
zult gemaakt.
Bezoekers kunnen slachtproducten
kopen via de traditionele veilingklok.
Het museum is woensdag, zaterdag en
zondag open van 11.00 tot 17.00 uur.
Demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Gewoën Grubbevors tovert het centrum van Grubbenvorst op zondag 16 november opnieuw om tot een
winters landschap. Vorig jaar vond de eerste editie van de Wintersfeermarkt plaats en deze krijgt dit jaar een
vervolg. Het Zumpelplein wordt in stijl ingericht, onder andere met een grote sleebaan om de wintersfeer te
benadrukken. Op en om het plein zijn veel marktkramen aanwezig en ook de lokale ondernemers hebben
hun deuren geopend. Daarnaast kunnen bezoekers op het plein terecht voor een hapje en een drankje en is
er muzikale opluistering van de markt. De Wintersfeermarkt begint om 11.00 uur en eindigt om 18.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.gewoengrubbevors.nl

Underground Zero bij Cartouche
In de kelder van OJC Cartouche wordt op zaterdag 15 november aandacht besteed aan housen tijdens
Underground Zero.
De kelder wordt omgetoverd
tot een danspaleis. De muziek tijdens
Underground Zero wordt verzorgd door

regionale muzikanten maar ook dj’s
van verder weg. De invloeden van
house, deephouse en techno staan

centraal tijdens optredens van dj Gizo,
de 9-jarige dj Pieter Gabriël, Jacob Ace,
Kid De Luca, Raw Genetic en Dj Daani.

Kenner
Kenner
Kenner
Hét
merk
van
Welkoop
Hét
merk
van
Welkoop
Hét
merk
van
Welkoop
Kenner
Hét merk van Welkoop
Welkoop Sevenum, Horsterweg 68
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cultuur

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Underground Zero
za 15 november 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Ladies Night
wo 19 november 20.00-23.00 uur
Locatie: De Golfhorst

Broekhuizenvorst
Opening carnavalsseizoen
za 15 november
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: café ‘t Dörp

Evertsoord

Kaartavond met tombola
vr 14 november 20.00 uur
Organisatie: Stichting
Gemeenschapshuis Evertsoord
Locatie: Smêlentôs

Griendtsveen

Sint Maarten optocht en
kampvuur
vr 14 november 19.00 uur
Organisatie: SJG Papparazzi
Locatie: start kerk, dan naar
De Zaal

Grubbenvorst
Zittingsaovenden

vr 14 en za 15 november
19.49 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: gemeenschapshuis
‘t Haeren

Wintersfeermarkt

70’s, 80’s en 90’s-party

zo 16 november
11.00-18.00 uur
Organisatie: Gewoën Grubbevors
Locatie: De Zumpel

za 15 november 22.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Informatiebijeenkomst
station Grubbenvorst en
dorpsraadvergadering
wo 19 november 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: gemeenschapshuis
‘t Haeren

●

06-22605746

w w w. t r a a s . n l

zo 16 november 14.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange

zo 16 november 15.00 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Optreden Luke Jackson
zo 16 november 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Tribute The Doors

Horst

zo 16 november 17.00 uur
Locatie: café De Buun

Breicafé

vr 14 november 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Filmreisverslag Theo Linssen
over Venezuela

Meet and Greet met
textielkunstenares Cherilyn
Martin

di 18 november 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

vr 14 november 15.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Themamiddag zorg met
De Zorggroep
do 20 november 13.30-16.00 uur
Organisatie: Platform
Gehandicapten Horst aan de Maas
Locatie: ‘t Gasthoês

Karaokeparty
vr 14 november 19.00 uur
Organisatie: UsMa
Locatie: OJC Niks

do 20 november 19.00 uur
Locatie: In De Riet

za 15 november 20.00 uur en
zo 16 november 14.30 uur
Organisatie: Horster Mannenkoor
Locatie: Mèrthal

Uitwisselingsbijeenkomst
Buurtsignaal

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

MELDERSLO (ruilen):
Vrijstaande boerderij in het
buitengebied met 72 are grond
en schuur, wil ruilen met woning
in het dorp of in de Maasdorpen,
slaapkamer en badkamer op de
begane grond geniet de voorkeur.
Prijsindicatie € 329.000,- k.k.

info@stichtingbbl.nl
of 077-3559090

do 20 november 20.00 uur
Organisatie:
Stichting Ondernemersprijs
Horst aan de Maas
Locatie: Mèrthal

Optreden Herriot
za 15 november 22.00 uur
Locatie: café De Buun

do 20 november
20.00-22.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Horst en
Synthese
Locatie: In De Riet

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Bio airspray 30 ml.
en mengsel 5 ml.

wintermagie
samen van € 15,80
voor € 9,99
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.0
18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Lottum
JOL-Kermis

vr 15 november 14.30 uur,
za 16 november 15.00 uur en
zo 17 november 10.30 uur
Locatie: OJC Canix

30 jaar Paardenmarkt
met braderie

Meerlo

Mielderse popquiz
za 15 november 20.00 uur
Locatie: De Speulplats

Melderslo

Opening carnavalsseizoen
met optredens Cornetto’s
en Neppie Kraft

ma 17 november
09.00-16.00 uur
Locatie: Markt

Paardenmarkt
met dj Harrie
ma 17 november 15.00 uur
Locatie: café-zaal Harmonie

Sevenum

vr 14 november 21.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: café ‘t Tunneke

Awesome! Feel it | Beat it |
Enjoy it met
TheBeatBrotherz en dj Jacky
Relouw

Slachtdag

vr 14 november 21.00 uur
Locatie: café Metieske

zo 16 november
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Brabantse zwets- en
zeveraovend

Uitwisselingsconcert

za 15 november 20.00 uur
Locatie: De Wingerd

zo 16 november 19.00 uur
Organisatie:
Muziekvereniging Eendracht en
harmonie Meer Vreugd
Locatie: MFC De Zwingel

Optreden Pacific Horrific
en anderen
za 15 november 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Open Zaerum darttoernooi

Meterik

zo 16 november 11.00 uur
Organisatie: DC Metieske
Locatie: café Metieske

za 15 november 20.30 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: café Kleuskens

Wandeling in kerstsfeer

Opening carnavalsseizoen

Blitterswijck

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Uitreiking Ondernemersprijs
Horst aan de Maas

Dorpsraadvergadering
Musical Emotions
jubileumconcert

RMINSPECTIE

O

●

zo 16 november 09.00-16.00 uur
Organisatie: H&H
Marktkramenverhuur
Locatie: party- en sportcentre
De Riet

Liedjesmatinee

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW

Rommelmarkt

Opening Horster carnavalsseizoen

Hegelsom

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●
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do 20 november 20.30 uur
Locatie: café ‘t Hukske

zo 16 november
11.00-17.00 uur
Organisatie: Valise atelier &
natuur
Locatie: Start atelier De Stal

Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 16 nov. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl

Detox massage Vermoeid, weinig
energie? Tijd voor reiniging.
www.hetstiltehuis.123website.nl of
bel 077 398 61 14.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.

Gevonden maandagmorgen nabij
Boems Jeu korte herenjas en korte
damesjas 077 464 13 20.

Te huur bedrijfs/opslagruimte, omg.
Sevenum. Voor info bel 06 27 21 26 04
of 06 20 35 21 22.

Valise Atelier & Natuur
Zondag 16 november Valise wandeling
in kerstsfeer “Feestelijk Tafelen”.
Start Atelier De Stal Lemmeweg 3a
5975 PM Sevenum tussen 11.00 en
17.00 uur. Laat u verrassen!
www.valise.nl en facebook.

Dorpsraadvergadering

Korting, alles voor de helft.
Wij gaan verhuizen en daarom mag
alles voor de helft weg. Sla snel uw
slag voor de sint- en kerstinkopen.
Twedde Kans Kringloop Horst
Noordsingel 43 open wo en do 12-17
vrij 12-20 en zat 10-16 uur.
Sinterklaas. Namens werkgroep Sint
Nicolaas te huur Sint- en Pietenpakken.
077 398 45 31.
Mooie kamer te huur in centrum van
Sevenum, recentelijk opgeknapt. Voor
meer informatie bel 06 23 97 41 24.
Loterij welfare: 521-516-81-118528-367-591-608-538-112-163-333573-341-96. Naam pop Saskia. Prijzen
ophalen maandag 14 tot 1600 uur refter
‘t Gasthoes Dank dat u er was!
Verloren zwarte damesjas
(incl. iPhone 4s en portemonneetje
met rijbewijs, geld e.d.) op zaterdag
middag 8 november op weg van de
Graafsebosweg tot aan het voetbalveld
in America. Tel. 06 12 76 39 77.
Uitbreiding van ons team! Wij zijn nog
op zoek naar enkele enthousiaste col
lega’s met goede sociale vaardig-heden
om ons team te versterken.
Bel 24powerforyou 06 54 25 67 86.
Te Huur kamer Horst 06 29 60 72 01.

Wie heeft mijn herenfiets geleend na
het slotconcert rowwen heze op zater
dag, graag retour. 06 81 29 61 04.
Te koop i.z.g.st. bladzuiger 50 euro Tel.
077 398 10 35.
Pasfoto’s en foto-service
Bij Stervideotheek / Foto Geurts.
Voor officiële pasfoto’s en visa.
Direct klaar foto-service. Foto-boeken,
foto-fun cadeaus, wenskaarten,
afdrukken op canvas, plexiglas, ect.
www.videotheekhorst.nl
Troubadour Math 06-22604188
Samen zingen met Oma, Opa, Pa,
Ma, Broer, Zus, caecilië-avond, KBO,
Vrouwenverg., Zonnebloem etc.
Maar ook zingt Troubadour Math voor
minder feestelijke gelegenheden. www.
youtube.nl troubadour math
Portemonnee met inhoud verloren op
het parkeerterrein van Jan Linders Horst
op dinsdag 11 november om
ca. 17.30 uur. Tegen beloning terug
te bezorgen. Tel. 06 57 84 07 66.
Te koop gevraagd bouwkavel in Horst.
Max. 450 m2. 06 18 60 61 89.

service 31
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Medische Religie
zorg
America

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 08.00-18.00 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

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
19.15

Meerlo

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

Verloskundige zorg

Tienray

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Tandarts
Spoedgevallendienst
14 t/m 20 november 2014
Bielen J.G.M.
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

10.30
09.00

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

112

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

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

480 m2

Ook is dit jaar weer het school
schaatsen voor de leerlingen van de
basisscholen. “Om de organisatie
definitief rond te maken, worden er
nog wel enkele sponsoren gezocht.
Ook zijn we naarstig op zoek naar
vrijwilligers die mee willen werken.
Het gaat daarbij om het verhuren
van schaatsen, verkoop van kaart
jes, werken in ons horecapaviljoen
en ook zoeken we ijsmeesters en
toezichthouders.” Het activiteitenpro
gramma van dit jaar wordt nu verder
uitgewerkt. Er wordt samengewerkt

met Ut Glaze Hoês en de ondernemers
op het Wilhelminaplein. Ook kunnen
er kinderfeestjes worden gehouden op
de ijsbaan. De ijsbaan is geopend van
vrijdag 12 december tot en met zondag
4 januari en is dit jaar volledig over
dekt. Vanaf vandaag zijn er al kaartjes,
waaronder tienrittenkaarten, te koop
bij Het Huis van de Streek aan de
Steenstraat. Kijk voor meer informatie
op www.ijsbaanhorst.nl
Om ervoor te zorgen dat de ijsbaan
er komt zal er minimaal 480 vierkante
meter ijs verkocht moeten zijn.

85%
Word sponsor en zorg
dat de ijsbaan er komt.
Elke meter telt!

www.ijsbaanhorst.nl

Vertoning film Venezuela

09.30

Heilige mis
Heilige mis

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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

Tussenstand

Theo Linssen, docent aan het Dendron College in Horst, presenteert dinsdag 18 november om 20.00 uur zijn
filmreisverslag over Venezuela. Eerder al deed hij verslag van reizen in Suriname, Bhutan en Mongolië.

Lottum

zondag
donderdag
		

Venray

Sponsor
meter

In het centrum van Horst komt ook dit jaar een ijsbaan. Volgens
Stichting IJsbaan Horst was er veel draagvlak onder de ondernemers en
sponsoren. “Mede naar aanleiding van de succesvolle sponsoractie tijdens
de Hiltho hebben we besloten om ook deze winter Hartje Horst te voorzien
van een ijsbaan.”

077 354 88 88 (Sensoor)

Behalve eigen materiaal verwerkt
Linssen documentatiemateriaal uit soms
onverwachte hoek in zijn reisverslagen,
waardoor zijn films uitgroeien tot een
observatie van een land door de ogen
van een betrokken reiziger. Zijn laatste

20%
KORTING*
op winterjacks

film gaat over Venezuela.
De reis naar dit Zuid-Amerikaanse
land maakte Linssen drie jaar geleden.
Gezien de eerdere producties over
Suriname, Laos, Cambodja, Bhutan en
Mongolië blijft deze Venezuela-reis toch

DE BROEKENWEKEN ZIJN
GESTART!

2e broek

HALVE PRIJS

kom naa
r de winke
l voor nog
veel mee
r aanbied
in

*tenzij anders aangegeven

zondag

Groen licht
voor ijsbaan
Horst-centrum

gen!

een ’tussendoortje’, verontschuldigt de
filmer zich. Linssen heeft toen relatief
weinig gefilmd, maar heeft dat aange
vuld met zijn foto’s en die van reisge
noten. Het reisverslag wordt in café
Cambrinus getoond. Toegang is gratis.

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN
155/65R14 v.a. E 49.00
175/65R14 v.a. E 53.00
185/65R15 v.a. E 60.00
195/65R15 v.a. E 60.00
205/55R16 v.a. E 72.00
225/45R17 v.a. E 79.00

Zolang de voorraad strekt. Prijzen incl. montage,
balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.

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

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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Leurs by Night

20%

Once upon aChristmas Time
Vrijdag 28 november
17 - 22 u

Gra tis
entree

Een verra
ssend
avondje u
it
voor de
hele famil
ie!

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370, VENLO
WWW.LEURS.NL

korting
op het gehele
assortiment

Meer info &
voorwaarden:
www.leurs.nl

een Peugeot

De actie loopt t/m 18 november 2014.
* Kijk voor de voorwaarden op
onze Facebookpagina of op
www.trefcenter.nl.
Aan de afbeelding kunnen geen
rechten worden ontleend.
Mede mogelijk gemaakt door:

Kijk
ijk snel op facebook.com/TrefcenterVenlo

www.venloverwelkomt.nl
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