gemeentenieuws pagina

16

07
11
2

0

1

3

Kruisen en kapellen (slot) – Erckenshof Swolgen

pagina

04

Lezersenquête
HALLO
pagina

02

Financieel
tekort voor
centrale
bieb
pagina

05

Horst aan
de Maas
klaar voor
passend
onderwijs
pagina

07

Snorren
voor het
goede doel
pagina

14

Rowwen
Hèze vervult grote
wens op
slotconcert
pagina

29

Afscheid Rowwen Hèzebassist Jan Philipsen
“Ik ga wel weg, maar ik kom nog vaak genoeg
terug.” Met deze woorden heeft bassist Jan Philipsen
zondag 3 november voor de laatste keer afscheid
genomen van Rowwen Hèze en haar fans in de concertweide in America.

Voor Jan Philipsen waren dit de
laatste slotconcerten in America. Na
28 jaar nam hij afscheid van de band,
waar hij medeoprichter van is. In zijn
toespraak bedankte hij de andere band-

leden, de crew en alle fans die naar het
slotconcert waren gekomen. Philipsen
maakte afgelopen jaar bekend te
stoppen om meer tijd te kunnen steken
in zijn hobby’s: schrijven, historie en

natuurbeheer. Met houdoe en hoije wah
liep hij, in tegenstelling tot de eerdere
avonden waar hij in een grote bal over
het publiek stuiterde, geëmotioneerd
het podium af.

Adviesbureau opteert voor locatie bij Venlo

Regionaal zwembad goedkoper, maar verder weg
Zwembad De Berkel in Horst is flink verouderd. De vraag rees of er geïnvesteerd moet worden in het opknappen
van De Berkel of dat het oprichten van een regionaal zwembad met Venlo en Peel en Maas voordeliger zou zijn.
Adviesbureau OLCO onderzocht de haalbaarheid van dat regionaal zwembad in opdracht van de drie gemeenten.
Het adviesbureau presenteerde
woensdag 6 november haar
bevindingen aan de gemeenteraden.
Zij onderzocht zowel de haalbaarheid
als de locatie en de kosten van een
regionaal zwembad. Zwembad De
Berkel kostte de gemeente tot nu toe
ruim 700.000 euro per jaar, hoewel
besparingen tot een bijdrage van ruim
vier ton al op de planning stonden.

Aan het regionale zwembad zou Horst
aan de Maas zo’n drie ton moeten
bijdragen. In elk scenario levert een
regionaal zwembad besparingen op
voor de gemeente, aldus OLCO.
De gemeenten hebben zichzelf
als taak gesteld alleen het zwemmen
voor verenigingen en therapeutisch
zwemmen te faciliteren. Recreatief
zwemmen en overige activiteiten

komen dan voor rekening van
een private exploitant van het
zwembad. De gemeenten betalen
dan slechts een zogenaamde
beschikbaarheidsvergoeding.
Resultaat van deze constructie is
dat de gemeenten geen invloed
meer hebben op openingstijden en
toegangsprijzen.
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Inleveren tot 22 november

Lezersenquête
HALLO
Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas houdt momenteel een lezersonderzoek. Het doel van dit onderzoek is om het nieuwsblad verder te
verbeteren. Voor dit onderzoek wordt lezers gevraagd of ze een enquête
willen invullen.
Student Wouter Hermans uit
Meterik studeert commerciële economie in Eindhoven en voert namens

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Anco
flyer ’Hoe fit Horst en omgeving’
Kempen nieuwsmedia
lezersonderzoek
Zondag in het Zuiden
flyer ’Tribute Night’ en
’Sylvesterparty’. Niet in:
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Meerlo en Swolgen

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Rick van Gasteren (stagiair)
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Nicky Willemsen
Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Huub Thijssen 077 396 13 53
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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.
Kempen Nieuwsmedia 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 Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Kempen Nieuwsmedia het lezersonderzoek uit naar nieuwsblad HALLO Horst
aan de Maas. “Ik voer het onderzoek
uit om het nieuwsblad te verbeteren.
Hiervoor heb ik het liefst zoveel mogelijk reacties”, vertelt Wouter.
De enquête gaat over nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas en hoe dat
in de toekomst verbeterd kan worden.
Wouter benadrukt dat er geen goede
of foute antwoorden zijn. De eigen
mening van de lezer is het belangrijkste
bij de beantwoording van vragen. De
enquête kan volledig anoniem worden
ingevuld en is als bijlage bij deze HALLO
gevoegd. Ook kan de enquête digitaal
ingevuld worden op de website van
HALLO, www.hallohorstaandemaas.nl
Ingevulde enquêtes kunnen worden
afgegeven bij Kempen Nieuwsmedia
op Handelstraat 17 in Horst. Ook kunnen ze in bijgevoegde envelop gratis
opgestuurd worden.
Wouter: “De lezers hebben
uiteindelijk profijt van de enquête,
omdat er gekeken wordt naar onderwerpen en zaken die zij aangeven leuk
te vinden. Hiermee krijgen wij handvaten om het nieuwsblad nog beter te
maken.”
Onder de deelnemers wordt een
dinercheque ter waarde van 50 euro
verloot voor een etentje voor twee
personen bij het Boscafé in Horst.
Wouter: “Ik hoop dat ik vijf tot tien
minuten tijd van de lezers kan lenen
voor het invullen van de enquête.”
Inleveren kan tot vrijdag 22 november.

Koninklijke onderscheiding voor Jack Janssen
Jack Janssen (51) uit Horst heeft op zondag 3 november tijdens de afsluiting van het evenement Drumpop in De
Mèrthal in Horst een koninklijke onderscheiding gekregen. Janssen werd door burgemeester Kees van Rooij
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Janssen heeft zich op allerlei
manieren ingezet voor jongeren en
verenigingen in de gemeente. Zo was
hij staflid en leider van Jong Nederland
Horst. Ook is Janssen als leider en hulpinstructeur betrokken bij de drumband
van Jong Nederland Horst. Hij was in
1993 initiator van het lesprogramma
Speel met Muziek, waarbij kinderen
spelenderwijs het beoefenen van
slagwerkmuziek werd bijgebracht en
waarbij kinderen kennismaakten met
de diverse slaginstrumenten.

Auto op de kop
Schadijkerweg
Een 21-jarige man uit Meterik is in ochtend van zaterdag 2 november
rond 05.15 uur met een auto over de kop gegaan en in de berm van de
Schadijkerweg in Meterik beland. De bestuurder was onder invloed van
alcohol.
De beginnend bestuurder was
op weg naar Venray toen hij van de
weg raakte en op de kop in de berm
belandde op de Schadijkerweg in
Meterik. De 21-jarige man zat niet
bekneld in het voertuig en is zelf uit
de auto gekomen. Hij is voor controle

naar het ziekenhuis in Venlo gebracht,
maar werd daar snel genoeg ontslagen. Politie Horst heeft het rijbewijs
van de man ingenomen vanwege
rijden onder invloed. De officier
van justitie zal bepalen hoe lang de
21-jarige zijn rijbewijs kwijt is.

Janssen en zijn vrouw werden
tijdens de afsluiting van Drumpop
2013, waarvan hij mede-initiator is,
naar voren geroepen door burgemeester Kees van Rooij. “Ik weet dat je daar
niet van houdt, omdat je liever op de
achtergrond blijft, maar toch vraag ik
je om naar voren te komen”, zei de
burgemeester.
“Het is mij een genoegen om
namens zijne majesteit de koning jouw
dit lintje te overhandigen”, sprak Van
Rooij. Onder luid gejuich en geklap

van het publiek werd het lintje bij
Jack Janssen opgespeld. Zijn vrouw
kreeg een bloemetje voor de steun
die ze haar man gegeven heeft en nog
steeds geeft. Het kersverse lid in de
Orde van Oranje-Nassau was verrast.
Janssen: “Ik had het echt niet verwacht.” Janssen gaf aan dat hij zich hoe
dan ook blijft inzetten voor de jeugd.
Na de officiële overhandiging volgde
een receptie waarbij de toeschouwers Janssen en zijn vrouw konden
feliciteren.

Zes aanhoudingen

Slotconcerten rustig
verlopen
Volgens politie Horst zijn de slotconcerten van Rowwen Hèze van
vrijdag 1 tot en met zondag 3 november rustig verlopen. In totaal heeft de
politie zes personen aangehouden van de ruim 18.000 bezoekers tijdens
het weekend.
Politie Horst heeft zes aanhoudingen gepleegd voor onder andere belediging, baldadigheid en geweldpleging.
Deze personen kregen een bekeuring

opgelegd en werden naar het bureau
gebracht. Ze zijn allemaal weer vrij
gelaten. De zaken zijn afgehandeld
door de politie.

Frontale botsing
Hegelsom
Op de Holstraat in Hegelsom zijn op maandag 4 november rond
13.00 uur twee voertuigen frontaal tegen elkaar gebotst. Een 23-jarige
bestuurder uit gemeente Horst aan de Maas, die alcohol gedronken had,
knalde tegen een bestuurster aan.
De 23-jarige man reed op de
Holstraat in Hegelsom richting de
Hillenweg. Volgens politie Horst hield
de man niet voldoende rechts en
botste hij zo op de tegemoetkomende

bestuurster. Beide chauffeurs liepen
bij de botsing geen letsel op. De
23-jarige man kreeg een boete opgelegd en is aangehouden. Hij is later
maandagmiddag weer vrijgelaten.

3-gangen verrassingsmenu

€41,95

€19,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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10.000e bezoeker voor
Museum de Kantfabriek
Museum de Kantfabriek heeft op donderdag 31 oktober haar 10.000e bezoeker van het jaar verwelkomd. Dit is
een record voor het museum, dat haar deuren opende in 2009 en sinds die tijd haar bezoekersaantal alleen maar
zag stijgen.

Iedere dag
de lekkerste

oliebollen
HORST • GRUBBENVORST

Mevrouw Bergs-Verhaegh omringd door vrijwilligers van De Kantfabriek
gewerkt, dus we zijn heel blij met dit
record. Het bezoekersaantal is veel
hoger dan dat we verwacht hadden
voor dit jaar. We hebben nog wel twee
maanden te gaan voor het einde van
het jaar, maar 2013 is wat ons betreft
nu al een heel mooi jaar.”
De gelukkige 10.000e bezoekster
was mevrouw Bergs-Verhaegh uit
Grubbenvorst. Tineke Geurts vertelt: “Ze
kwam samen met een vriendin binnen
en nadat ze een kaartje gekocht had,
stond ik haar samen met voorzitter
Marcella Dings op te wachten. Ze was
helemaal verbouwereerd toen ze de
bloemen in ontvangst mocht nemen.
Uiteindelijk heeft ze nog bijna drie uur

doorgebracht in het museum, dus ze
heeft zich goed geamuseerd.”
Het gaat dus goed met Museum
de Kantfabriek. Zo goed zelfs, dat er
uitbreidingsplannen zijn. Museum
de Kantfabriek wil een werkplaats,
opslagruimte en grotere parkeerplaats
toevoegen aan het bestaande museum.
De extra ruimte gaat gebruikt worden
voor meer wisseltentoonstellingen.
Voor de uitbreiding wil het museum
98.000 euro lenen, waarvoor gemeente
Horst aan de Maas garant staat.
Vanaf 16 november loopt de
nieuwe expositie De Hemel op Aarde in
het museum, die kunstschatten uit de
Sint Lambertuskerk laat zien.

15%
KORTING
VOOR KBO-LEDEN
St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

BOXMEER HORST VENRAY

N UW
VERGOEDING VA
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G
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Do. 7 t/m za. 9 november:

20%
KORTING
op de gehele schoenenafdeling
*

Voor de koude
dagen hebben we
weer flanellen
lakens, warme
dames- en
heren pyjama’s
en nachthemden

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Autoruit ingetikt
Op het Lambertusplein in Horst is dinsdagochtend 5 november een autoruit ingeslagen. De achterruit van een lichtgroene stationwagen werd tussen 10.00 en 11.00 uur ingetikt, waardoor deze bijna in
zijn geheel stuk ging. De auto stond tijdens de drukbezochte weekmarkt op een invalidenparkeerplaats
op het Lambertusplein geparkeerd. Wie de dader is en of er iets uit de auto ontvreemd is, is nog niet
duidelijk. Getuigen kunnen zich melden bij politie Horst via 0900 88 44.

* m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen

Nog niet eerder bezochten zoveel
mensen in één jaar het museum. Vooral
de expositie Schitterend Geplooid met
de collectie van Ien Rappoldt zorgde
voor een hoog bezoekersaantal. De
collectie van met borduurwerk en
patchwork versierde kleding uit China
viel erg in de smaak bij het publiek,
stelt het museum.
Het recordaantal bezoekers is een
pluim voor de meer dan 150 vrijwilligers die het museum runnen en
geeft een goede stimulans om verder
te gaan, stelt de organisatie. Tineke
Geurts, bestuurslid en vrijwilligster van
Museum de Kantfabriek: “We hebben
er met alle vrijwilligers heel hard voor
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Politie
vordert
rijbewijs in
Het rijbewijs van een 53-jarige
man uit Maasbree werd op
woensdag 30 oktober rond 22.00 uur
ingevorderd door politie Horst in
Maasbree. De man zat dronken
achter het stuur toen hij terugreed
naar huis na een feestje in Horst.

07
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Kruisen en kapellen in Horst aan de Maas
16/16

Erckenshof Swolgen

Een plek van devotie, om even stil te staan bij het leven van alledag of gewoon een plek om uit te rusten:
Horst aan de Maas kent diverse kapellen en veldkruisen. In deze serie worden er zestien, verspreid over
de hele gemeente, uitgelicht. In de laatste aflevering in deze serie: een veldkruis én kapel Erckenshof aan de
Donkstraat in Swolgen.

De 53-jarige man reed terug naar
zijn woonplaats Maasbree toen een
andere bestuurder opmerkte dat de
inwoner van Maasbree gevaarlijk reed.
Hij schakelde politie Horst in en na een
controle ter plaatse bleek dat de man
reed onder invloed. Zijn rijbewijs werd
ingevorderd. Ook krijgt de man nog een
proces-verbaal opgelegd.
De officier van justitie bepaalt
onder andere op basis van het rijgedrag
en de ademanalyse hoe lang de man
zijn rijbewijs kwijt is.

Vrome gewoonten
doorgegeven
En dan komen we aan bij
de kapel: Aerts verpacht het
pand maar bouwde in 1834 wel
het bijgelegen Mariakapelletje.
Wat zijn beweegredenen hiervoor
geweest zijn, is uit de overlevering
niet duidelijk. Dat hij zijn vrome
gewoonten in de familie doorgaf,
blijkt uit het feit dat zijn kleinzoon
Lodevicus Aerts in 1865 tot priester
werd gewijd. Lodevicus was kapelaan in Venray en daarna pastoor
in Posterholt. Later ging hij aan de
Spoorstraat in Tienray wonen als
rustend pastoor.

Aanrijding
Westsingel
Horst
Een 54-jarige fietsster is vrijdag
1 november rond 07.45 uur gewond
geraakt bij een aanrijding met een
auto op de rotonde van de
Westsingel en Americaanseweg in
Horst. Ze werd met onbekende
verwondingen naar het ziekenhuis
in Venlo gebracht.
De vrouw werd aangereden door
een 38-jarige bestuurder uit Horst. De
man kwam aanrijden via de Westsingel
naar de rotonde toe, waarop de
vrouw fietste. Zij had op dat moment
voorrang. Vervolgens reed de man de
vrouw aan. Ze is met onbekend letsel
per ambulance overgebracht naar het
ziekenhuis in Venlo.
Hoe het ongeluk heeft kunnen
gebeuren, is nog onduidelijk. Politie
Horst doet onderzoek naar de
toedracht.

De kapel Erckenshof en het
wegkruis bij de gelijknamige
boerderij zijn opgericht ten
aanbidding van Maria. De naam
Erckenshof is afgeleid van
de naam Ercken en verwijst
naar een boerderij, die in de
geschiedschrijving rond 1600
waarschijnlijk voor het eerst wordt
genoemd, bij een bericht over zijn
bewoner Willem Erckens.
Willem Erckens had ongeveer
twintig morgen grond. Een morgen
is een oude oppervlaktemaat. Met
de term wordt meestal een gebied
aangeduid dat men in één ochtend
kon ploegen. Dit komt meestal
neer op iets minder dan een
hectare, maar de precieze maat

verschilt per streek. Willem Erckens’
dochter Mathia trouwde met Dionijsius
Peters en had in 1653 drie koeien, een
rund, 26 schapen en 25 morgen grond
op haar naam staan.

Verkoop van de
boerderij
Hun dochter Maria kreeg haar
moeders achternaam en trouwde in
1688 met de buurjongen van boerderij
Drieken. Hun zoon wordt naar zijn opa
vernoemd en trouwt met Catharina
Simons in 1707. De oppervlakte van
de boerderij is nog steeds gelijk, maar
de veestapel bestaat inmiddels uit vier
koeien en 28 schapen.
In 1807 verkopen afstammelingen

Uitvoering start in 2016

Apk-keuring dijken langs
de Maas
Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) gaat de komende jaren door met de verbetering van ongeveer
100 kilometer dijken langs de Maas. Dit is besloten naar aanleiding van de uitkomsten van een recente ‘apkkeuring’ van de dijken, waarbij de dijken aan nieuwe normen en meer regels moeten voldoen. Dit geldt ook voor
sommige dijken in Horst aan de Maas.
In opdracht van het Rijk
beoordeelde Waterschap Peel en
Maasvallei de dijken. Op basis van de
uitkomsten van de keuring moet in de
toekomst meer dan 95 procent van de
dijken langs de Maas verbeterd
worden. Het waterschap heeft de
verbeteringen al in gang gezet: van de
100 kilometer dijken is verbetering
van ongeveer 80 kilometer gepland in
een dijkversterkingsprogramma.
Waterschap Peel en Maas neemt
hierin het voortouw, omdat zij
beheerder is van de dijken. De
omvang en de impact van de
verbeteringen verschillen per locatie.
Deze toetsing vindt één keer in de zes

uit Lottum, de boerderij omdat
Maria Catharina zowel uit haar
eerste als uit haar tweede huwelijk
geen opvolgers voortbracht om de
boerderij te gaan runnen. Het echtpaar verkoopt Erckenshof in 1807
aan molenaar Gerardus Aerts uit
Meerlo, voor ongeveer 1.400 francs,
zo’n 900 gulden, ten tijde van de
Franse bezetting.

jaar plaats en is vergelijkbaar met een
apk voor auto’s.

Veiliger dan ooit
Door het versterken van de dijken
wordt wonen aan de Maas steeds
veiliger, stelt WPM. Het waterschap
wijst er wel op dat wonen of
werken langs de Maas voordelen
heeft, maar dat er ook altijd risico’s
blijven. Bijna ieder jaar komen hoge
waterstanden voor en zijn dijken
nodig om wateroverlast en schade
te voorkomen. De dijken langs de
Limburgse Maas zijn op het moment
al veiliger dan ooit tevoren, stelt het
waterschap, maar moeten wel nog

verder verbeterd worden.
Voor Horst aan de Maas geldt
dat een planning gemaakt is voor
het verbeteren van de dijken in
het gebied tussen Broekhuizen en
Geijsteren. Volgend jaar worden ook
plannen gemaakt voor dijken bij
Lottum en Grubbenvorst. De uitvoering
van al deze plannen start in 2016. De
dijken worden dan hoger gemaakt. Tot
die tijd worden inspecties uitgevoerd
door het waterschap en zullen tijdens
hoogwater indien nodig maatregelen
genomen worden. Volgens het
waterschap hoeven mensen zich dus
geen zorgen te maken over mogelijk
onveilige dijken.

van de familie Erckens, Maria Catharina
en haar tweede man Gerardus Muijserts

Bron: onder andere www.mariakapellen.nl
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PvdA presenteert
Regionaal zwembad
goedkoper, maar verder weg top tien
Nadeel aan het regionale zwembad
voor inwoners van Horst aan de Maas
lijkt dat de reistijd per bezoeker gaat
toenemen, stelt OLCO. Het onderzoeksbureau houdt een acceptabele reistijd
aan van maximaal 20 minuten per fiets
en 15 minuten met de auto. Daarnaast
stelt het adviesbureau: “De locatie
moet veilig en op alle dagen van de
week in contact staan met andere
functies.” Zij ziet de beste locaties
daarvoor bijvoorbeeld in gebieden
rondom Venlo of het Floriadeterrein.
Dit zou echter betekenen dat zowel
Meerlo, Tienray, Swolgen, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Evertsoord,
Griendtsveen, America als Meterik

buiten de afgesproken reistijd vallen. Uit eerder onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl bleek dat 60 procent van onze inwoners tot maximaal
10 kilometer wil rijden voor een bezoek
aan het zwembad.
Een voorwaarde voor het regionale
zwembad is dat Horst aan de Maas de
financiering aan het lokale zwembad
moet stopzetten. Dat zou sluiting van
De Berkel in Horst betekenen. Bijna de
helft van de inwoners van Horst aan de
Maas is het hier niet mee eens, bleek
uit hetzelfde onderzoek. SP Horst aan
de Maas is inmiddels een handtekeningenactie begonnen onder de noemer
‘zwembad mòt bliéve’ om het Horster

zwembad te redden. De partij wil dat
de gemeente stopt met het maken van
plannen voor een regionaal zwembad. Zij twijfelt aan de winst voor de
gemeente. “Bouw van een regiozwembad betekent voor Horst aan de Maas
weliswaar een bezuiniging, maar vooral
voor Venlo is de besparing groots. De
conclusie is dan snel getrokken: Horst
betaalt feitelijk mee voor een zwembad dat vooral voor Venlo bestemd is,
zeker ook omdat het in Venlo komt te
staan.”
Het College van B&W geeft aan nog
niet op de zaken vooruit te willen lopen
en eerst het besluit van de raad af te
willen wachten.

Financieel tekort voor
centrale bieb

Partij van de Arbeid Horst aan de Maas maakte onlangs de top tien
van haar kandidatenlijst bekend. Naast bekende namen verschenen ook
een aantal nieuwe kandidaten op de lijst van de PvdA, die de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 ingaat zonder voormalig partner PK.

Wethouder Birgit op de Laak voert
ook deze keer de kandidatenlijst van
PvdA Horst aan de Maas aan, geflankeerd door huidige raadsleden Roy
Bouten en Richard van der Weegen.
Ron Boreas uit Meerlo, nu nog actief
als raadslid, heeft besloten af te zien
van een nieuwe kandidaatstelling.
“Ik heb genoten van het raadslidmaatschap, maar de komende vier

jaar krijgt mijn gezin prioriteit”, liet hij
hierover weten.
Een aantal PK-leden heeft plaatsgemaakt in de top tien voor nieuwe
PvdA-namen. Nieuw op de lijst zijn
Michiel Janssen (25) uit Horst en Eric
Seuren (41) uit Lottum. Truus KnoopsKersten, in 2009 nog PK-lid, staat dit
jaar als PvdA-lid op plek zes op de
kieslijst.

Kiest u voor kwaliteit?
Dan kiest u voor Rutten
naaimachines en BERNINA.
Service en reparatie van alle merken

De bibliotheken in Horst aan de Maas stevenen op een financieel tekort af in 2017. De bezuinigingen van de
gemeente zorgden er eerder al voor dat vestigingen sloten of plaats maakten voor uitleenpunten en schoolbibliotheken. Nu zijn er ook zorgen over de centrale vestiging in Horst.
BiblioNu, dat verantwoordelijk is
voor de bibliotheken onder andere in
Horst aan de Maas, heeft vanwege
de bezuinigingen al moeten besluiten
dat de vestiging in Grubbenvorst op
1 januari sluit. De tijdelijke vestiging in Sevenum blijft nog tot 2016.
Desondanks zien zij vanaf 2016, wanneer de reserves zijn opgebruikt, een
structureel gat in de begroting verschijnen van 65.000 euro.
“Grote kostenposten zijn huisvesting en personeel. Daar kun je
bezuinigingen zoeken. Maar dat is
niet aan ons. Wij gaan in overleg

met de bieb alternatieven bekijken”,
aldus wethouder Ger van Rensch in de
commissie Samenleving op dinsdag 5
november. “We gaan de bibliotheek
sowieso niks opdringen.” De huisvesting kost BiblioNu nu ruim 90.000 euro
per jaar. Wil zij de bezuinigingen daarmee opvangen, zou dat een daling van
70 procent van de huisvestingslasten
moeten betekenen.
De gemeenteraad vraagt zich ook
af of contributieverhogingen een optie
zijn, maar Marian van Leth-Claassen,
directeur van BiblioNu, vreest dat veel
leden dan zullen afhaken.

SP vindt dat de gemeente de
consequenties moet dragen van de in
hun ogen verkeerde beslissingen in
het verleden. “De bieb moet blijven
op deze plek”, aldus fractievoorzitter
Thijs Coppus. PvdA-PK vindt bij monde
van raadslid Roy Bouten dat de locatie
ondergeschikt is aan de voorziening.
“We doen ze tekort als we alleen aan
het vasthouden van de locatie blijven
denken. De bibliotheek denkt mee aan
alternatieve activiteiten of flexplekken
om de begroting sluitend te krijgen.”
De raad beslist op 17 december
over de bibliotheekvisie.

Horst aan de Maas in top
hennepgemeenten
Horst aan de Maas staat op plek vijf in de lijst van gemeenten waar het vaakst hennepplantages worden
opgerold. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. In Horst aan de Maas waren dat er in 2012 veertig.
In totaal werden in Nederland
5.424 hennepkwekerijen gevonden.
In Horst aan de Maas waren dat er
veertig. Ter vergelijking: in Venlo zijn
er 42 gevonden, in Venray dertien.
“We zijn actief bezig met de
aanpak van hennep. Het is een speerpunt voor politie Horst en krijgt veel
aandacht”, aldus een woordvoerder
van de politie. Alhoewel het regionale
anti-hennepproject Het Groene Goud
officieel al is afgerond, heeft de lokale
politie dit beleid voortgezet. “Op dit
project staat constant twee man.

Volgens ons is er vooruitgang geboekt
in de aanpak van hennep.”
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas geeft aan het prima
te vinden om hoog in de lijst te staan.
“Dat toont dat we in ieder geval niet
stil zitten. Onze aanpak loont. We
zijn nog heel actief op dat gebied. De
politie werkt met een warmtecamera.
Bij tips of vermoedens kan de politie
meteen vaststellen of het een kwekerij
betreft en dan kan ze meteen optreden.” Volgens de woordvoerder zijn
hier niet bijzonder veel kwekerijen,

maar loont de actieve aanpak van
plantages. Hij vermoedt ook in 2013
een vergelijkbaar aantal geruimde
hennepkwekerijen. Limburg voert
de lijst sowieso aan: in de provincie
zijn in 2012 641 plantages geruimd,
het hoogste aantal per inwoner.
In vergelijking: in Noord-Brabant
werden 1.057 kwekerijen gevonden,
in Utrecht 164. De hoge score van
Limburg is deels te danken aan hoge
scores van gemeenten als Heerlen,
Sittard-Geleen en Kerkrade, maar dus
ook Horst aan de Maas.

Gewapende overval America
Twee personen hebben maandagavond 4 november een gewapende overval gepleegd op een uitgaansgelegenheid op het terrein van Center Parcs Limburgse Peel in America.
Politie Horst onderzoekt de
gewapende overval die maandag
rond 21.45 uur plaatsvond op het
recreatiepark aan de Peelheideweg in
America. Twee nog onbekende perso-

nen kwamen het pand van de uitgaansgelegenheid binnen en bedreigden
het personeel met een voorwerp dat
volgens de politie op een vuurwapen
leek. Even later verdween het duo. Zij

maakten een nog onbekend geldbedrag buit. Bij de overval raakte
niemand gewond. De politie is een
onderzoek gestart en is daarvoor op
zoek naar getuigen van het voorval.

Alberdingk Thijmstraat 41, 5921 BB Blerick-Venlo
Tel. 077-3871333
www.ruttennaaimachines.nl

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

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Cambrinus lokaal
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HERFST
BUFFET
WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

EN NOG VEEL MEER BUFFET
25
e 9,oon
per pers

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. Kantoor/kantine +/- 96 m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73 te Melderslo.
Voor diverse doeleinden geschikt.
077 398 28 96 / 06 30 83 78 52.
Boomkwekerij Hendrix. Het adres voor
al uw tuinplanten. Herfstaanbieding
haagconiferen van 1 tot 2,5 meter
hoog, 8 soorten. Maashofweg 154
Boekend, tel. 077 382 33 97.
Nieuw: E-coaching, weer rust & plezier.
Meer rust in je hoofd en plezier in ‘t
leven? Bepaal je eigen tijd, laagdrempelig, aandacht- en oplossingsgericht.
Alleen maar win-win! Meer info? info@
challenge-arena.nl of 06 13 19 98 56.
Bloemsierkunst de Kogeldistel
kerstshow “op z’n Kogeldistels”.
Zat. 23 nov 13.00-20.00; zon 24 nov
11.00-17.00 Kogelstraat 62, Hegelsom.
facebook.com/kogeldistel
Woonruimte te huur gevraagd
m.i.v. december/januari voor vader
met twee kinderen. Omgeving
Broekhuizen(-vorst)/Lottum/Swolgen/
Melderslo/Tienray/Horst
06 53 57 65 42.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Pedicuri Myriam Wagemans
Voor uw voetverzorging, ook voor
reuma- en diabetesclienten (ook met
simm’s classificatie).
Bel voor een afspraak 077 398 71 05
of 06 30 61 99 43.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te koop haagstruiken,
laurier 1-2,2 meter en
ligustrumstruiken 1-1,3 meter.
Tel. 06 81 55 39 56.

CANDIDO sinds 1937

Het was moeilijk om uit te leggen wat jij bedoelde,
om precies te zeggen wat je voelde.
Maar steeds weer probeerden we elkaar te begrijpen.
Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat van ons is heengegaan onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, trotse oma en omi

Maria Petronella
Christiaens-Derix
Derks Mie
weduwe van

Alphons Johannes Christiaens
* Horst, 10 december 1921

† Horst, 4 november 2013

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Nieuwstraat 110, 5961 HG Horst
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 8 november
om 12.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen van ôs mam in het uitvaartcentrum
van coöperatie DELA Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray,
op woensdag en donderdag van 17.00 tot 17.45 uur.
Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken die ons
gesteund heeft tijdens het afscheid van onze

lieve Franka
De lieve woorden, warme belangstelling en het oprechte
medeleven geven ons de kracht om verder te gaan.
Bedankt allemaal.

2e Maasveldstraat 15, Venlo-Blerick

Gerrie
van den

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

Intens verdrietig delen wij u mede dat plotseling,
in de leeftijd van 79 jaar, is overleden mijn geweldige en
zorgzame man, onze lieve pap, schoonvader en trotse opa

Hendrik Anton Berkhof
Henk

echtgenoot van

Gerda Berkhof – de Groot
Hij heeft zijn ziekte jarenlang op bewonderenswaardige
wijze gedragen.
Horst:
Horst:
Veghel:
Zwijndrecht:

Theo en Helma Willems
Henk en Nikki, Yvonne en Guurt, José en Noud
America, november 2013

Te huur opslag/bedrijfsruimte 180 m2
vocht en vorstvrij, verhard terrein, elec.
rolpoort eigen ingang, € 380,00 per
mnd. Inl. 06 53 76 96 98.

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

Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)

Wie heeft zondag bij café Boems Jeu
een zwarte dames winterjas met
grote zwarte gebreide kraag, merk
Vero Moda meegenomen?
Bel svp 077 398 52 54.

3 november 2013
De crematieplechtigheid wordt gehouden
op vrijdag 8 november 2013 om 14.00 uur in de aula
van crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Dankbetuiging

Wie kan er een mooier afscheid wensen,
een kerk zo vol met mensen.
Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed.
Ook de vele bloemen en kaarten geven ons weer moed.
De lege plek, het doet nog steeds pijn.
Maar in gedachten zal mam altijd bij ons zijn.

Door Hendrix-Muijsers
De zeswekendienst is zaterdag 16 november om 17.30 uur
in de parochiekerk van de H. Oda te Melderslo.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Rits stuk? vanderwijstkleinvak.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. Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Totale leegverkoop bij
Florale Vormgevers te Horst één
maand lang elke middag open vanaf
13.30 uur tot 17.30 uur. Behalve
op zondag. Wél op koopzondag
1 december. Florale Vormgevers
Loevestraat 37 Horst.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

Gerda
Lilian en Ed
Menno, Hugo, Julia
Suzanne †
Ingrid en René
Jim

Kinderen en kleinkinderen

Voor al uw natuurstenen producten

www.candidobv.nl
tel. 077 382 04 12

Als ik nu ga
heb ik een goed leven gehad

Enige en algemene kennisgeving

Grafmonumenten & Natuursteen
o.a. grafmonumenten, dorpels, onderhoud,
vensterbanken, aanrechtbladen
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Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

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

www.theoarts.com

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

Hou je van knutselen? Kom dan op
woensdagmiddag knutselen
Op de Maria-hoeve. Voor meer info:
www.maria-hoeveamerica.nl
077 464 12 16.
www.javucomputers.nl
Onderhoud, reparatie en verkoop van
alle computers en laptops. Aanleg TV,
internet en belpakketten. Telfort glasvezeldealer. Gratis glasvezeladvies aan
huis. Lid ICT Waarborg. 077 374 52 85
of 06 10 07 21 93.
Yoga speciaal voor 60+.
Nu kunt u 5 proeflessen volgen op
dinsdag- en vrijdagochtend om
10.45 uur voor € 25,-.
Voor info/opgave bel 077 398 51 36
www.yogacentrumlespoir.nl
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Nu ook laptopreparatie! Bel mij gerust
op 06 14 51 11 20.
Vrijdag 18 oktober ben ik mijn
gymspullen (gymschoenen maat 42,
blauw gymbroekje en wit T-shirt)
verloren. Tel. 077 398 77 84.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis advies/offerte aan huis! Tel.
06 53 88 61 01 (Pascal van Kempen).
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.
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‘NGB in strijd
met Natuurbeschermingswet’

Thijs, een man om van te houden,
een man om heel gelukkig mee te zijn.

Na een lang ziekbed hebben we intens verdrietig, vol respect,
afscheid genomen van mijn Thijs, onze papa, schoonvader
en intelligente opa.

Mathijs Cornelius Franciscus
van Stratum
* 25 januari 1931
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Onderzoeksbureau DPA Cauberg-Huygen concludeert dat de projectbesluiten die gemeente Horst aan de Maas genomen heeft met betrekking
tot het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) bij Grubbenvorst vernietigd
moeten worden. Zij deed onderzoek op verzoek van belangenvereniging
Behoud de Parel.

† 3 november 2013
echtgenoot van

Tonny van Stratum – van Eijk
Margriet
Paul en Mónica
Guille, Fran
Bernard en Angela
Niels, Wiebe

AUTO ACCU’S
VANAF € 39,-

WWW.STERACCU.NL

Gebr. van Doornelaan 7, 5961 BA Horst
We nemen afscheid van Thijs tijdens de plechtige
uitvaartdienst vrijdag 8 november om 14.00 uur
in de H. Lambertuskerk, St. Lambertusplein 16 te Horst.

2 JA AR
TIE
GARAN

Aansluitend zal de crematie in besloten kring plaatsvinden.

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO

DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96

Een jaar geleden plotseling van ons heengegaan.
Mijn lieve man, vader, schoonvader en trotse opa

Verse groente en fruit.
De Grunte Garage Helmissenstraat 34
Broekhuizen. Open: ma-wo: 13.3018.00 uur. Vrijdag: 10.00-18.00 uur en
zat: 10.00-14.00 uur.

Frits Rijnders
Hij is nog elke dag in onze gedachten
en zal hier ook altijd zijn.
Dank aan iedereen die ons toen steunden, door de vele
bezoeken en kaarten die wij mochten ontvangen bij zijn overlijden.
Deze waren ons toen, maar zijn ook nu nog tot grote steun.
Inge Rijnders,
Silvie, John, Saskia en Karlijn Minten.

Lei-plataan/Linde/Sierappel-peer
nu voor € 49,50. Dakplataan € 55,00.
Div. andere bomen, beuken, buxus
v.a. € 0,60, taxus v.a. € 1,60, coniferen,
laurier, hortensia e.a. heesters.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Let op: zaterdag 2 en 9 nov. open
van 10.00-14.00 uur.
Taoistische Tai Chi Academie. Diepere
rust, betere ontspanning. En gymnastische oefeningen 40+ tel.06 40 25 70 84
Taoistische-academie.nl
Gymtas verloren onderweg naar
Dendron, grijs geruit met sportschoenen
mt. 48. Tel. 398 35 47.

Valise Atelier & Natuur. Het atelier
ruikt weer naar de kerstgroenen!
We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de kerstworkshops.
Nieuwsgierig? Zondag 17 november
kerstwandeling in Engelensfeer
10.00-16.00. www.valise.nl
Wie heeft er, waarschijnlijk in de buurt
van Nieuwstraat, een zwart T-vormig
stuurtje gevonden voor in een
wandelwagen (Maxi-cosi)? Graag
contact opnemen via 06 28 19 22 22.
Leuke creatieve kinderfeestjes
al v.a. € 7.50 per kind, in een
sfeervolle verwarmde ruimte.
www.maria-hoeveamerica.nl of
077 464 12 16.

Loïs

Dvd’s goedkoop bij Ster.
Wij hebben weer een groot aantal
nieuwe ex-verhuur dvd’s die wij
opruimen: 5 films voor € 15,- of 10
films voor € 25,-. Op=op! Ster Media
Store, Venloseweg 2, Horst.
Verloren sleutelbos in
Norbertusparochie. Tel. 06 23 94 39 79.
Geslaagd! Monique Kleuskens
HBO Rechten Tilburg. Bachelor of Low,
29 oktober 2013
Te huur gevraagd goede of slechte
landbouwgrond voor meerjarige
teelt, min. 5 ha. omgeving
Broekhuizen, Lottum, Swolgen.
Info tel. 06 53 17 62 60.
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.

Suus

28 oktober 2013
Dochter en zusje van
Robert, Jenny en Julian
van den Berg

Jan en Wies
Smits-Soberjé

Tennisrackets bespannen met een
prof. elektr. mach. (Pacific String Tronic
600) v.a. € 10,- per racket. Keuze uit
ca. 35 strings. Venlo en omgeving.
Tel. 06 11 32 91 06.

Geboren
op 1 november 2013

Geboren

Dochter en zusje van
Koen en Kim van der Hulst
Gijs, Jans en Loes
Hazenkampweg 25a
5964 PE Meterik

Op 17 november 2013 zijn

Stan Thijssen en Leo Linssen

50 jaar een paar!

40 jaar getrouwd.

Op 12 november zijn pap en
mam 50 jaar getrouwd!

Dit willen wij samen met familie en genodigden
vieren op vrijdag 15 november 2013 in De Leste Geulde,
Noordsingel 75, 5961 XW Horst.

Alvast proficiat van kinderen
en kleinkinderen.

De receptie is van 19.00 – 20.00 uur.
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Kadotip:

DPA Cauberg-Huygen bestudeerde
in opdracht van vereniging Behoud
de Parel en Boels Zanders Advocaten
diverse stukken die onderdeel zijn
van de beroepsprocedure tegen de
projectbesluiten rondom het NGB.
Het College van B&W van
gemeente Horst aan de Maas heeft
het NGB inmiddels de benodigde
bouwvergunningen en projectbesluiten verleend. Daartegen zijn ongeveer
veertig omwonenden met Behoud
de Parel in verweer gekomen. Naar
verwachting buigt de rechter zich
begin 2014 over de beroepen tegen
de verleende besluiten. Het rapport
van DPA Cauberg-Huygen is inmiddels
voorgelegd aan de rechter, die het
meeneemt in de beoordeling van de
beroepen. De studie heeft zich met
name gericht op richtafstanden tussen
de bedrijven en omliggende wonin-

gen, geluid, luchtkwaliteit, de uitstoot
van stikstof en geur. Het onderzoeksbureau trekt als algemene conclusie
dat in de besluiten de uitgangspunten
voor het bepalen van hinder in de
omgeving tegenstrijdig en onvolledig zijn en dat de besluitvorming
onzorgvuldig tot stand is gekomen of
indruist tegen de eerdere uitspraken
van rechters in vergelijkbare zaken of
zelfs in strijd zijn met de wet.
De belangrijkste punten van
kritiek zijn volgens het onderzoeksbureau dat bij de beschrijving van de
hindereffecten niet is uitgegaan van
de maximale planologische invulling
van het gebied en dat de projectbesluiten zijn genomen in strijd met de
Natuurbeschermingswet.
Gemeente Horst aan de Maas
geeft aan nog niet te willen reageren
op het onderzoek.

Horst aan de Maas
klaar voor
passend onderwijs
KRO Brandpunt sloeg onlangs alarm: veel scholen zijn volgens hen
nog niet klaar voor de invoering van de Wet op passend onderwijs. En dat
lijdt tot grote problemen, aldus Brandpunt. “Dat is niet mijn verhaal”,
stelt Jan Jenneskens, voorzitter van het College van Bestuur van
Dynamiek Scholengroep.
Kinderen met leer- en gedragsproblemen moeten vanaf volgend
jaar een plek krijgen op een normale
basisschool. Deze leerlingen gingen
nu nog vaak naar speciaal basisonderwijs. Volgens vakbond CNV zijn
veel scholen daar niet toe in staat en
kunnen docenten de leerlingen niet
de extra aandacht geven die ze nodig
hebben. Het CNV stelt dat er minstens
200 miljoen euro beschikbaar moet
komen om het passend onderwijs
goed uitvoerbaar te maken.
De meeste basisscholen in Horst
aan de Maas vallen onder Dynamiek
Scholengroep. Jenneskens geeft aan
dat Dynamiek zich niet herkent in de
probleemschets van het CNV. “Door
intensieve samenwerkingen tussen
scholen, ook die in Horst aan de Maas
die buiten onze scholengroep vallen,
denken wij een goed antwoord te
hebben gevonden op het vraagstuk
van passend onderwijs.”
“We willen kinderen zo thuis nabij
mogelijk helpen. Dat doet een appèl
op het vakmanschap en de organisatiekracht van Dynamiek. Maar dat
kunnen we”, stelt Jenneskens.
Dynamiek wil volgend schooljaar
minder dan 1,5 procent van alle
leerlingen verwijzen naar het speciaal
onderwijs. Nu is dat nog ruim 2 procent. Daarnaast wil ze het percentage
leerlingen van speciaal onderwijs

op basisschool De Twister in Horst
terugbrengen onder 2 procent. Nu is
dat nog 2,6 procent. “Veel kinderen
kunnen op een gewone basisschool
meekomen als ze beter ondersteund
worden of delen van de week extra
hulp krijgen.”
Dynamiek Scholengroep wil
die extra hulp realiseren door
basisscholen in hun gebied te
clusteren en experts op bepaalde
gebieden of ondersteunend en
begeleidend personeel breder
inzetten dan alleen op de eigen
school. “Per school kijken we naar het
personeelsbestand: waar ben je goed
in, wat wil en kun je ontwikkelen?
Daarbij wordt indien nodig kennis
toegevoegd. Kleine scholen kunnen
dan bijvoorbeeld een beroep doen op
experts van andere locaties, omdat
ze weten wat er in hun cluster zit.
Met de mogelijkheid om experts in
te schakelen worden veel leraren ook
meer handelingsbekwaam.”
Basisschool De Twister, waar
onder meer school voor speciaal
basisonderwijs De Peelhorst in is
opgegaan, dient volgens Jenneskens
als voorbeeld van een school waar
‘gewone’ leerlingen en leerlingen
met leer- of gedragsproblemen door
elkaar in de klas zitten. “Zij leren van
en met elkaar. We willen deze expertise verder ontwikkelen.”
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Marieke Claessens-Saris
Toon van Rens
Boerderij Wienes in Hegelsom
NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Gefeliciteerd
ts!
Boerderij Wienes en Wienes Plaa
e jullie
Een verdiende nominatie vanweg
lnemers
enthousiasme en liefde voor de dee

Versleijen Agri B.V.
feliciteert
Boerderij Wienes Hegelsom
met hun nominatie
voor de ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2013!

Versleijen
Oirlo
Castenrayseweg 14
5808 AG Oirlo - Venray
Telefoon (0478) 57 19 41

www.versleijen.com

Arvalis feliciteert
Boerderij Wienes en
Wienes Plaats met
met hun nominatie voor de
ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2013!

Genomineerden Ondernemersprijs

‘Boeren is een

Marieke Claessens-Saris en Toon van Rens van Boerderij Wienes in Hegelsom
2013. Voor hen betekent ondernemen je hart volgen. “Ik heb mijn hobby weten
Boerderij Wienes viert dit jaar haar 15-jarig jubileum. Juist in dit jaar is de
onderneming genomineerd. “De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) heeft ons
voorgedragen. Dat vonden we eerst vreemd omdat we buiten ons jubileum geen
echte bijzonderheden hebben dit jaar”, zegt Marieke Claessens-Saris. Toch is het
bedrijf één van de drie gelukkigen. Marieke: “We hadden het echt niet verwacht.”
Toon van Rens: “Ons motto is boeren met zorg. Dat wil zeggen dat we zorg leveren
aan onze bezoekers. Maar niet alleen daaraan. We besteden ook zorg aan ons
personeel, de dieren, onze producten en het financiële deel. Met de hulpboeren,
belevingsboeren, senioren, logees en medewerkers zijn we in totaal met ongeveer
honderd mensen. Veel mensen hebben inmiddels belang bij het bedrijf.”

Van oorsprong legkippenbedrijf
www.arvalis.nl
Proficiat met deze
nominatie: een kroon op
15 jaar ondernemerschap!

Goed
ondernemerschap
moet je belonen.

www.rabobank.nl/horstvenray

De onderneming is van oorsprong een legkippenbedrijf. Nu bezoeken vier
verschillende groepen mensen deze plaats om te werken of te genieten “Op maandag, dinsdag en donderdag komen senioren langs, waarvan sommige lijden aan een
ziekte of aandoening zoals dementie. Deze senioren komen hier koken of werken in
het legkippenbedrijf”, geeft Marieke aan. Toon: “Het is belangrijk dat je ouderen de
aandacht schenkt die ze verdienen.” Kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking kunnen op de boerderij logeren. Toon: “Zo hebben de mensen
die ze normaal verzorgen ook even rust.” Verder lopen er nog hulp- en belevingsboeren rond op het erf. “ Dit zijn ook mensen met een verstandelijke beperking, die
werkzaamheden uitvoeren. Ze zijn dus actief bezig”, zegt Marieke. Het enige verschil
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Marieke en Toon
proficiat!
Jullie zijn toppers!
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Bouwprojecten Meerlo en
Melderslo weer verder
Janssen de Jong Bouw Zuid BV gaat de twaalf huurwoningen van woningcorporatie Woonwenz in Meerlo en
Melderslo afbouwen. Door het faillissement van Haegens Bouw liggen de twee projecten sinds eind augustus stil.
In augustus werd gestart met
de bouw van de woningen. Nadat
Haegens begin september failliet
werd verklaard, begon Woonwenz
met contacten met andere aannemers voor hun projecten in Meerlo
en Melderslo. Na onderhandelingsgesprekken en inventarisatie van
de al gedane werkzaamheden werd
overeenstemming bereikt. Medio

november start Janssen de Jong de
werkzaamheden weer op. Begin 2014
wordt verwacht het hoogste punt van
de vier woningen in Meerlo en de acht
woningen in Melderslo te bereiken,
afhankelijk van vorst in de wintermaanden. De sociale huurwoningen
zijn bestemd voor kleine huishoudens,
starters en alleenstaanden met één of
twee kinderen. Op advies van de dorps-

raden hebben senioren zich alleen
in Melderslo kunnen inschrijven voor
een huurwoning. De woningtoewijzing is inmiddels gestart. De geplande
oplevering, medio 2014, is naar
verwachting nog steeds haalbaar,
laat Woonwenz weten. Eerder al nam
Janssen de Jong Bouw de onderhoudsen renovatie-activiteiten van Haegens
Bouw en Ontwikkeling BV over.

Overname Boscafé Horst
Wouter Hoeijmakers en Sven Nyqvist hebben per 1 november boscafé Het Maasdal in Horst overgenomen.
Zij zijn daarmee de opvolgers van Petra Siebers.

Horst aan de Maas

leefwijze’

zijn één van de drie genomineerden voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas
te combineren met het bedrijf”, vertelt Marieke.
tussen de belevingsboeren en hulpboeren is volgens de ondernemers dat de belevingsboeren meer begeleiding nodig hebben en dat zij echt komen ruiken, voelen en
proeven op de boerderij.

Weten wat er om ons heen speelt
Het geld voor de zorgboerderij is voornamelijk afkomstig uit het kippenlegbedrijf. “Hier zitten zo´n 35.000 kippen. Dat is de economische bedrijfstak”, zegt Toon.
Marieke: “De mensen hebben heel goed in de gaten dat hier geld verdiend wordt.
Ondernemen is voor mij je hart volgen. Doen wat je graag doet”, vertelt Marieke.
Volgens Toon ben je 24 uur per dag, zeven dagen in de week bezig met je bedrijf.
“Boeren is een levenswijze.” Marieke werd vijftien jaar geleden ingewerkt op het
boerenbedrijf. Zij coördineert het zorggedeelte. Toon doet nog bijna alle werkzaamheden die met het legkippenbedrijf te maken hebben. Marieke: “Mijn man zorgt voor
het financiële gedeelte. Ik heb steeds minder tijd om bij de kippen te werken, omdat
Toon een dagje ouder wordt, is dit een aandachtspunt voor de toekomst.”
Volgens Marieke en Toon is het vergelijken met de andere genomineerden voor
de ondernemersprijs appels met peren vergelijken. “Dat is zo anders. Ik denk dat het
een leuke verhouding is tussen verschillende bedrijfstakken”, vertelt Marieke. Volgens
Toon is de boerderij een hele platte organisatie. “We willen graag iedereen leren kennen en weten wat er om ons heen speelt. We zijn heel bereikbaar voor de mensen.”
Mocht Wienes winnen dan zal dat volgens Marieke een waardering zijn voor het
werk. “We doen dit met het hele team. Iedereen is dus eigenlijk genomineerd.”
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“Sven en ik zijn al jaren vrienden.
Wij hebben 14,5 jaar gewerkt in de
detailhandel, maar we droomden altijd
van een eigen zaak. Ook waren we
toe aan nieuwe uitdaging buiten deze
branche”, zegt Wouter Hoeijmakers. De
mannen hebben een marktonderzoek
gedaan naar een geschikte zaak. “Toen
kwamen we bij Horst uit en zagen
we dat hier veel toeristen zitten. Ook
de locatie vonden we fijn. Toen we

10

het Boscafé zagen, waren we helemaal
verkocht”, zegt Wouter. De mannen
gingen in gesprek met eigenaar Jac
Siebers, de vader van voormalig uitbaatster Petra Siebers. Wouter: “We lieten
hem ons ondernemersplan zien en hij
was meteen enthousiast. Zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.” Wouter geeft
aan dat ze voorlopig het huidige concept
van het Boscafé willen aanhouden.
“Maar als alles helemaal geregeld is,

dan willen we graag beginnen met het
aanbieden van tapas. Tapas is trending
topic en staat momenteel nog in de
startfase. Het à la cartemenu blijven
we ook aanbieden”, vertelt Wouter.
Voor de rest willen de mannen zoveel
mogelijk hetzelfde houden. Wouter:
“We willen graag de bestaande vaste
klanten houden. We willen voorlopig
geen dingen aanpassen. Het Boscafé is
al bijzonder.” 15
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Nieuw thuis in Sevenum
Bianca Hendrikx (43) verhuist binnen afzienbare tijd met haar partner Irma van een koopwoning naar een
huurappartement in De Heren van Zaerum aan het Pastoor Vullinghsplein, in hartje Sevenum. Hoewel Bianca
en Irma min of meer gedwongen verhuizen, zien ze er enorm naar uit om hun nieuwe woning te betrekken.

“Irma en ik zijn een tijdje geleden allebei noodgedwongen op zoek moeten gaan naar een nieuwe baan.
Daardoor konden we de hypotheek van onze woning niet
meer opbrengen en moesten we uitkijken naar een huurwoning”, verklaart Bianca de reden van de verhuizing naar
dit appartement, waarvan de huurprijs onder de grens voor
huurtoeslag ligt. “Verhuizen is spannend, maar ook leuk.
We nemen lekker al onze spulletjes uit onze oude woning
mee en maken van ons nieuwe appartement een nieuw
thuis”, vertelt ze. “We hadden de keus uit in totaal acht appartementen, waarvan één op de eerste verdieping. Daar
ging onze voorkeur nu juist naar uit”, vertelt ze over hoe zij
en Irma het voor het kiezen hadden.
Met een oppervlakte van gemiddeld 87,5 vierkante
meter bieden de appartementen een koppel als Bianca en
Irma voldoende comfort. “De woonkamer is lekker ruim en
heeft een open keuken. Verder beschikt het appartement
over twee slaapkamers en een badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet. Dan is er ook nog een aparte toiletruimte”, beschrijft Bianca het appartement, dat verder nog
over een berging en eigen parkeerplaats in de parkeergarage in de kelder beschikt. “Maar het mooiste van alles is
misschien nog wel dat alle voorzieningen op loopafstand
liggen”, verwijst ze naar de ligging van het appartementencomplex, midden in het centrum van Sevenum.

Het bestaande winkelaanbod wordt bovendien nog
uitgebreid met winkels die in de plint van het appartementencomplex komen te liggen. De winkels en horeca in de
buurt zullen voor de nodige dynamiek zorgen, maar dat
vinden Bianca en Irma helemaal niet erg. “We vinden die
drukte voor de deur eigenlijk wel gezellig. Als we ’s zomers
op ons balkon zitten, hebben we tenminste wat te kijken”,
lacht Bianca. En plek om te zitten is er genoeg op het liefst
vier meter brede balkon. “Het is een prachtig appartement op een prachtige locatie. Sevenum heeft een mooie
dorpskern en is een gezellig dorp met gezellige mensen”,
weet Bianca, die lange tijd in Sevenum heeft gewerkt.
“Bovendien wonen Irma’s ouders hier in het dorp”, legt ze
tot slot nog een praktisch voordeel uit.
Over praktische voordelen gesproken: hoewel Bianca
en Irma er waarschijnlijk voorlopig nog geen behoefte aan
hebben, is het voor de bewoners van de appartementen
mogelijk naar eigen wens zorg in te kopen. De appartementen zijn dus geschikt voor jong en oud. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.wonenlimburg.nl of
www.thuisinlimburg.nl. Ook kunt u contact opnemen met
ons WoonAdvies Team op 08 00 18 81.
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Opening Familierechthuis

Starter in de Regio

Advocatenkantoor Het Familierechthuis heeft op vrijdag 1 november haar deuren geopend in Horst.
Bij Het Familierechthuis kunnen mensen terecht met vragen over personen- en familierecht zoals scheidingen en
alimentatie.

Intance
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start:

Nancy Hermans (links) en Mr. Stéphanie Hoppers
Advocate Stéphanie Hoppers en juridisch medewerkster en scheidingsspecialist Nancy Hermans zijn werkzaam in
het Familierechthuis. De twee vrouwen
hebben jarenlang samengewerkt
bij een advocatenkantoor in Venray.
Zij kiezen met het starten van Het

Familierechthuis voor een menselijke en
laagdrempelige benadering van de personen- en familierechtpraktijk. Hoppers:
“Achter bijzonder veel scheidingen
gaat een complex verhaal schuil en
zijn er conflicterende belangen. In dit
soort situaties is het van belang een

advocaat te treffen die geen vechtscheiding voorstaat. Zeker als er een
kind bij betrokken is. Als het belang van
het kind gediend wordt, dan wordt per
definitie het belang van alle partijen
gediend. Ik herstel eerst de basis, zodat
er verder kan worden gebouwd.”

Dansworkshops Dansfontein
Dansfontein organiseert in samenwerking met Wendy Norbisrath uit Horst een dansochtend op zondag 10
november in café De Lange in Horst. De dansworkshops zijn voor kinderen van 2,5 jaar tot groep 5 en voor hun
ouders of verzorgers.
Wendy Norbisrath is een tijdje
stagiaire en assistente geweest bij
Dansfontein, het bedrijf van Nicole
Senden uit Schinnen. “Wendy woont
in Horst en was heel enthousiast over
mijn werk. Ze vroeg of ik in Horst kon
komen dansen met kinderen en hun
ouders, zodat zij ervaren hoe dat is”,

legt Senden uit. De workshops voor de
kinderen en hun ouders of verzorgers
zijn gebaseerd op speeldans en dansexpressie. Van 09.30 tot 10.15 uur vindt
de familydance plaats voor peuters van
2,5 tot 4 jaar. De kleuterdans is voor
kinderen van groep 1 en 2 en duurt van
10.45 tot 11.45 uur. Als laatste vindt de

door Senden bedachte speeldans plaats
van 12.15 tot 13.15 uur voor kinderen
van groepen 3, 4 en 5. Dansfontein is
een bedrijf dat de mogelijkheid schept
voor kinderen en volwassenen om op
een speelse manier in beweging te zijn
en om creatieve dans te leren kennen,
te onderzoeken en toe te passen.

Intance
Moniek Weijs-Clephas
Dorpbroekstraat 33
Meerlo
06 14 12 29 87
info@intance.nl
Intance.nl
Financiële
administratie
juni 2013

Activiteiten
Intance is opgericht door
Moniek Weijs. Intance
ondersteunt bedrijven met
administratieve of controllerwerkzaamheden. Enerzijds in de
vorm van begeleiding, anderzijds als extra capaciteit om
drukte op te vangen. Tevens is
Intance beschikbaar voor
accountants- en administratiekantoren, waar de werkdruk in
bepaalde perioden oploopt. Ze
is dan als interim-professional
inzetbaar. Zij heeft ruime
ervaring met het samenstellen
van jaarrekeningen en het
opstellen van belastingaangiften. Tot slot is Intance
inzetbaar als projectbegeleidster bij implementatie van
ERP-systemen of automateringspakketten en voor projecten
waarbij de administratieve
organisatie of interne controle
met de daarbij behorende
processen en procedures onder
de loep moet worden genomen.

Doelgroep
Intance richt zich op het
midden- en kleinbedrijf. Daar

aanbieding!
3 kilo verse worst voor € 10,00
2 kilo ribkarbonade voor € 8,00
U kunt ons vinden bij het Kloosterhof

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Ze zijn er weer!

✃

rbouten
Tam konijn achte
0 (€ 1,50 p/st)
7 stuks € 10,0

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

1 bout EXTRA!
Geldig op dinsdag 12 november 2013

DIT IS
GoEDKoop!!!
7,95

De lekkerste, romig
en vol van smaak

MILDE
GEITENKAAS

500 gram

Van 100% geitenmelk
en plantaardig stremsel

5,95

Kusters

industriedeuren
• Overheaddeuren •
• Garagedeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •

kilo

ZACHT
BELEGEN

Onderscheidend vermogen
Intance onderscheidt zich
door een flexibele inzetbaarheid. Zij is in staat veranderingen geleidelijk teweeg te
brengen binnen een organisatie
en mensen hierin mee te laten
denken. Het feit dat Moniek de
titel draagt van accountantadministratieconsulent geeft
aan dat zij ook voor kwaliteit
staat. Intance valt op door een
pragmatische aanpak. Ze
vertaalt complexe materie naar
een praktische oplossing. Zij is
doel- en oplossingsgericht en
hanteert daarbij een heldere
communicatie en is in staat te
organiseren en te plannen en
daarmee een project of
opdracht soepel te laten
verlopen.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

uw marktslager

waar men capaciteit of expertise tekort komt, kan Intance
worden ingezet. Dit kan zijn in
geval van ziekte of zwangerschapsverlof van een werknemer, als er een vacature
ontstaat of bij een reorganisatie. Tevens kan zij inspelen op
piekbelasting als onvoldoende
capaciteit bij een bedrijf
aanwezig is. En bij bedrijven die
nieuwe projecten opstarten op
het gebied van financiën of
automatisering kan Intance deel
uitmaken van de projectgroep.
Tevens richt Intance zich op de
startende ondernemers.
Zij zullen veelal goede
begeleiding kunnen gebruiken
voor het bijhouden van hun
administratie.

Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
Toos en Rob
Wagenaar

toon@kustersindustriedeuren.nl

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

BEDMODE BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
IS BINNEN!
AANNEL
FL
CHT?
A
N
V
D
A
EH
G
D
U
O
HOESLAKENS | SLOPEN
|
K
NS
KE
LA
|
N
KE
EK
TR
ER
OV
NEl, lAKENs, HOEslAKENs
DE NIEUWE COLLECTIE
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Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN
155/65R14 v.a. E 50.00
175/65R14 v.a. E 56.00
185/65R15 v.a. E 62.00
195/65R15 v.a. E 63.00
205/55R16 v.a. E 72.00
225/45R17 v.a. E 82.00

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

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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De Huijskamer-sfeer en muzikaal talent
Met jarenlange ervaring binnen de muziek- en evenementenwereld vindt Jan Huijs uit Meterik het tijd om iets
met zijn eigen visie neer te zetten. “Na jaren vallen dingen samen. Ik mis het kleinschalige bij evenementen en
iemand die zich hard maakt voor opkomend talent”, aldus Jan. “Evenementen gaan steeds meer om massa en
minder om kwaliteit. Ze zijn kil en koud. Waar is het gevoel en de sfeer?”

kan ik zorgen voor muzikale invulling,
licht, geluid, eten, aankleding, promotiemateriaal: eigenlijk zo’n beetje alles
waar je maar aan kunt denken.” In het
verleden hielp Jan al mee aan de organisatie van verschillende lokale maar
ook landelijke evenementen van bijvoorbeeld ANWB en Center Parcs. In de
muziek hielp hij mee bij de organisatie
van onder andere het Rockweekend,
de slotconcerten van Rowwen Hèze
en de Horster popquiz. Nu wil Jan zijn
activiteiten onder één naam doen.

Hoe kom je aan
optredens?
Zelf heeft hij in verschillende bands
gespeeld, getoerd en een tijd plaatjes
gedraaid in een club op Ibiza. “Ik ben
door schade en schande wijs geworden.
Met deze ervaringen wil ik jonge bands
en nieuw talent begeleiden en coachen. Hoe kom je aan optredens? Hoe
vergroot je je netwerk? Ik weet waar
je tegenaan kunt lopen.” Verschillende
bands en dj’s in allerlei genres hebben
zich al aangesloten bij De Huijskamer.

Zijn liefde voor muziek combineert
Huijs met het organiseren van evenementen voor zijn bureau De Huijskamer.
Jan combineert deze twee niet voor het
eerst. Enkele jaren geleden startte hij
met Stichting Cultuur in d’n Hoaf. Jan:
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“Dit sloeg aan en het voelde goed. Met
weinig middelen hebben we iets leuks
neergezet.” Met zijn ervaring in de evenementen- en muziekwereld heeft hij
al veel gezien: “Ik heb natuurlijk veel
goede dingen gezien, maar soms kan

Op de planning van De Huijskamer
staat al een aantal grote evenementen
in opdracht, maar ook wat evenementjes vanuit het bureau zelf. “In maart
doe ik het tourmanagement en de promotie van een Engelse en een Spaanse
band. Ik zorg dan bijvoorbeeld ook voor
de boekingen en een voorprogramma.”
Wat de toekomst brengt voor De
Huijskamer weet Jan nog niet. “Ik wil
niet te hard van stapel lopen. Er zijn nu
een aantal dingen gepland en ik wacht
af wat er op mijn pad komt. Ik heb
een team van een aantal mensen die
meedenken en meedoen. Ik coach niet
alleen jonge bands, maar heb ook een
aantal jonge creatieve mensen in het
team. Zij hebben ook weer ieder hun
eigen netwerk. Zo kunnen we dingen
aan elkaar koppelen en gaat iets vanzelf lopen.”
Een duidelijke visie over evenementen en een hart voor muzikaal
talent zijn in De Huijskamer verenigd.
Jan: “Ik kan hiermee doen wat ik graag
doe: voor mezelf op een creatieve
manier bezig zijn en iets doen wat bij
mij past.”

het ook anders. Het mag allemaal wel
wat creatiever, kleiner en gezelliger.”
De Huijskamer werkt als tussenpersoon. Jan: “Ik wil mensen helpen een
sfeervol evenement neer te zetten. Met
het netwerk dat15
ik heb opgebouwd,
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Een droomhuis bouwen waar
je maar wilt in Horst ad Maas
Bouwen wat je maar wilt en waar je maar wilt, het klonk Nanja Bakker en Robert Nabben meteen als
muziek in de oren. Achttien particulieren mogen nu in Horst aan de Maas de woning bouwen die ze maar
willen. Dat kan op eigen grond of op grond die ze zelf aankopen. Nanja Bakker en Robert Nabben zijn de
eersten in hun gemeente die de nieuwe mogelijkheden van het project Buitenkans gaan benutten.
Nanja Bakker en Robert Nabben profiteren als
eerste van bijzondere mogelijkheden
Nanja en Robert wilden al langere tijd een andere
woning. Ze zagen het niet zitten om hutjemutje te bouwen
volgens een strak voorgeschreven ontwerp in één van de
bestaande nieuwbouwplannen. Robert is met zijn eigen
bouw- en onderhoudsbedrijf Rona vooral gespecialiseerd
in bijzondere bouwwerken. Voor zichzelf had hij een grote
moderne woning voor ogen met veel natuurlijke materialen. Het moest een huis worden met alles op de begane
grond en veel contact met de natuur eromheen. Liefst met
veel privacy en toch vlak bij het centrum van Horst. Omdat
de familie van Nanja aan de rand van de Kasteelse Bossen
3.000 vierkante meter grond bezit, vielen alle puzzelstukjes in elkaar. “Wonen in een prachtig natuur- en recreatiegebied, waar wijzelf normaal gesproken geen vergunning voor zouden krijgen. Een bouwkavel die veel groter
en betaalbaarder is dan een standaard bouwkavel. Een
huis bovendien dat niet hoeft te voldoen aan opgelegde
bouwregels.”
Het huis bouwen waar je maar wilt, biedt aanzienlijke voordelen
“Het project Buitenkans pakt voor ons financieel
gunstig uit. We kopen nu fiscaal gunstig een bouwtitel voor
een vast bedrag. Daardoor zijn we nu enkele tienduizenden euro’s goedkoper uit dan wanneer we een standaard
Ruimte voor Ruimte-kavel van 1.000 vierkante meter zouden kopen. Door de vaste prijs voor de bouwtitel, bouwen
we nu op een kavel die veel groter is. In ons geval gaat het
om eigen grond van 3.000 vierkante meter. Maar ook het
zelf aankopen van een groot perceel landbouwgrond kan
heel voordelig zijn. De bouwtitel heeft immers een vaste
prijs en wordt niet duurder naarmate de bouwkavel groter
is. Binnen de prijs van de bouwtitel wordt voor ons ook de

Prijs voor Foto ID
Eugene van Hoof van Foto ID uit Horst heeft tijdens het Master Photographers Network-congres op 2, 3, en 4 november in Utrecht een prijs
gekregen van de vakjury voor zijn foto. Het thema van de themawedstrijd
was karakter.

hele planologische procedure en het bouwrecht geregeld.
Ook dat scheelt ons flink in de kosten. We hebben zelf dus
niets te maken met bezwaren, procedures en alles wat
daarbij komt kijken. Als alles rond is, gaan we lekker veel
zelf doen aan de bouw. Maar je kunt natuurlijk ook alles
laten doen.”
Meer informatie en informatieavond over project
Buitenkans
Er zijn nog volop mogelijkheden om zelf het huis van je
dromen te bouwen op een plek waar je maar wilt in Horst
aan de Maas. Dat kan op eigen grond, op grond die je zelf
aankoopt of op een aantal prachtige locaties die nu te koop
staan in Horst aan de Maas. Geïnteresseerden zijn welkom
op de speciale informatieavond. Voor meer informatie over
deze avond en het project Buitenkans kun je terecht bij
Geert Martens van Janssen de Jong Projectontwikkeling in
Venlo, tel. 077 355 93 33 of www.buitenkans.nl

Het Master Photographers Network
is een netwerk van professionele fotografen en organiseert jaarlijks bijeenkomsten om de fotografie in Nederland
naar een hoger niveau te brengen. Aan
de themawedstrijden die het netwerk
organiseert, mogen fotografen een
eigen invulling geven. De vakjury die

de foto’s beoordeelt, bestond deze
keer uit Lucille Feremans uit België,
Janusz Szpakowski uit Spanje en de
Nederlandse Ad Verijken. Zij hebben de
foto van Eugene van Hoof bekroond met
een prijs. Enkele punten waar de jury op
lette, zijn kwaliteit, onderscheidenheid,
techniek en emotie.

In Horst ad Maas mag je nu je droomhuis bouwen op de
locatie die je maar wilt. Nanja Bakker en Robert Nabben
maken als eerste gebruik van deze uitzonderlijke kans

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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OJC Walhalla focust meer op jonge jongeren
Jongeren tussen 14 en 17 jaar uit Horst aan de Maas hebben geen standaardplek waar ze elke vrijdag gezellig
kunnen uitgaan. Waar gaan al die jongeren heen? En belangrijker, wat willen ze graag doen op vrijdag- of zaterdagavond? Met die vragen in hun achterhoofd gaat de jeugdcommissie van OJC Walhalla uit Sevenum evenementen
organiseren voor deze doelgroep.

buurt kunnen.”
Volgens de commissie hebben
jongeren en ouders zich enthousiast
getoond over de plannen van OJC
Walhalla.

Ook leuk zonder
alcohol
Bert Sijbers: “Wij stellen het
gebouw en het personeel ter beschikking. De jongeren bepalen welk
evenement die avond plaatsvindt.
De gewone programmering voor de
andere doelgroepen van Walhalla blijft
gewoon bestaan.” Micky Bouten: “Er is
ook gewoon toezicht op deze avonden.
Jongeren kunnen gewoon hun gang
gaan, maar wel binnen de grenzen.
Er wordt die avonden dan ook geen
alcohol geschonken. Ik heb het idee dat
bij jongeren alcohol voorop staat tijdens
het uitgaan. Dit moet niet nodig zijn
tijdens een leuke avond. Daarom willen wij samen met de jongeren leuke
activiteiten organiseren.”

Doel om vrijwilligersgroep te verjongen

Bram, Bert, Micky en Marlou hopen op versterking van jeugdige enthousiastelingen
Bram van Gasteren van de
jeugdcommissie: “De intentie om
evenementen te organiseren voor deze
doelgroep was er altijd al, maar nu
door de verandering in de Drank- en

Horecawet mogen jongeren onder de
achttien geen alcohol meer drinken. Dit
is een extra motivatie om onze ideeën
te gaan realiseren.”
Volgens de jeugdcommissie moe-

ten ‘jonge jongeren’ vaak ver weg op
zoek naar vermaak. Bram: “Mijn zusje
bijvoorbeeld gaat van Sevenum naar
Meerlo om daar uit te gaan. Dat is erg
ver fietsen. Uitgaan moet ook hier in de

De commissie kijkt uit naar volgend
jaar, wanneer ze hoopt samen met de
jeugd haar eerste activiteiten te kunnen
organiseren. Zondag had de commissie
hun eerste vergadering over ideeën die
na een oproep binnenkwamen. Hierbij

waren ook verschillende jongeren aanwezig die hun stem lieten horen. Bert:
“Ik denk dat het helpt dat jongeren
zelf hun ideeën kunnen aandragen. Nu
mogen ze zelf wat organiseren bij ons.
De drempel wordt lager. Zo maken die
jongeren eerder kennis met Walhalla.
We werken hier met vrijwilligers en
we willen deze groep vrijwilligers ook
graag verjongen. Het is zo dat iedereen
hier welkom is, maar er is wel een
groep vaste bezoekers. Daardoor is er
misschien een grotere drempel om hier
naar binnen te stappen. Dit willen we
niet.”
Marlou Minten: “OJC Walhalla heeft
nu niet meer het drugsimago dat het
vroeger had. Nu is het vooral zo dat
de soos wordt gezien als een redelijk
gesloten groep.” Bram: “Ik ben op een
gegeven moment ook maar gewoon
naar binnen gestapt. Eerst dacht ik
altijd dat de mensen bij Walhalla niet
mijn mensen waren, maar nu zit ik
in verschillende commissies.” Bert:
“We hebben al een idee gehoord
over een paintglow-avond, hartstikke
leuk. Ideeën voor een naam voor
deze evenementen zijn ook welkom.
Wat duidelijk is, is dat deze evenementen echt voor jongeren door jongeren
worden georganiseerd.”
Ideeën voor evenementen bij
OJC Walhalla? Mail naar
jeugdcommissiewalhalla@outlook.com
of kijk op de Facebook-pagina.

blijvend gevestigd
in VENRAY
Wilhelminastraat 35B 5802 BA Venray
Tel. 06 - 46 67 18 78 / 06 - 31 63 25 27

Iedere zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

NOVEMBER: SCHERPE AANBIEDINGEN
OP UW INBOUWAPPARATUUR
GEHELE MAAND NOVEMBER GRATIS INBOUWEN

Inbouwkoelkast
Exquisit EKS145RV

Volledig geintegreerde
vaatwasser Beko DIN1531

Van € 299,00 voor

Energieklasse A+
5 programmas
uitgestelde start
Eco programma
5 JAAR
FABRIEKSGARANTIE
Van € 499,00 voor

Energieklasse A+
Inhoud 145 liter
Afmetingen 87,9 x 54,5 x 54,5
(ook in ander maten
leverbaar), Sleepdeur
2 jaar fabrieksgarantie

€ 199,00

Exquisit inbouw oven
EBE 555-1U
Energieklasse A, RVS,
inhoud 56 liter,
7 ovensystemen, timer,
draaiknop bediening,
inbouwmaten:
60.0 x 56.0 x 56.0 cm
Van € 399,00 voor

€ 279,00

Half geintegreerde vaatwasser
Exquisit EGSP 1130EB
Energiekl.: A+, Geluidsniv.: 49 dB
RVS bed.paneel, progr.: 6
Max. belading: 12 couverts
Bestekvoorziening: korf
Zoutindicator, Glansindicator
Inbouwmaten (hxbxd) 82x60x57
Van € 399,00 voor

€ 299,00

€ 369,00

Beko inductiekookpl. met booster HII64400AT
Br.: 60 cm, Inductiezones : 4
Booster: x 4, Sensortoetsen. vooraan
Restwarmte indicator per zone
Elektronische aanduiding van
het geselecteerde vermogen, Timer
Overkookbeveiliging Kookpandetectie
Aut. uitsch. Afm (H x B x D) NIS : 560 x 490

Wist u dat wij:

inhoud 30 liter
10 automatische programmas
Kinderslot
5 standen
Nismaat 45x56x52 cm
Inclusief inbouwraam
Van € 429,00 voor

• een eigen service en
reparatiedienst hebben
• gratis bezorgen in de regio
• kosteloos uw
oude apparaten afvoeren
• alle artikelen op vooraad hebben
• binnen 24 uur leveren
• uw apparaat kosteloos
op verdieping zetten
• in de maand november gratis
uw apparatuur inbouwen
• wij alle merken inbouwapparaten kunnen leveren
tegen een zeer scherp tarief.
Loop gerust binnen en laat u
vrijblijvend informeren naar de
mogelijkheden.

€ 299,00

Bestron schouwkap
RVS 90 cm
afzuigcapaciteit 650m3
1 motor
3 standen
Geschikt voor recirculatie
55DB
Van € 199,00 voor

€ 369,00

€ 139,00

Beko onderbouw telescopische afzuigkap
CTB6407X

Inbouw kookplaat
Etna T106VRVSA

Van € 179,00 voor

€ 129,00

U kunt bij ons terecht voor nieuwe apparaten
in verpakking of nieuwe apparaten met lichte
transportschade tegen zeer aantrekkelijke
prijzen. Wij verkopen o.a, de merken AEG,
Siemens, Beko, Samsung, LG

Combimagnetron RVS
ETNA T2130RVS

Van € 499,00 voor

Beko onderbouw
telescopische afzuigkap
CTB6407X

www.partijdumper.nl

Afm. (br): 58 cm, 4 kookz.
Uitv. vangschaal: RVS
twee bandstalen pandragers
tweed. branders met geëmailleerde deksels
Soort gas: aardgas
geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 490 mm
Van € 199,00 voor

€ 169,00

Openingstijden
Maandag van 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Gratis bezorgen in een
straal van 20 km
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt
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15 VRAGEN aan Stijn Arts

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

Stijn Arts
16 jaar
Horst
Dendron College

Wie is je grootste held uit de
heldenwereld?
Luis Suarez, dat is een voetballer en
tegelijkertijd mijn held omdat ik het
geweldig vind om te zien wat hij met
een bal kan. Voor mij is hij een held
sinds hij bij Ajax is gaan spelen. Ajax
is mijn favoriete club, omdat ik vind
dat Ajax het mooiste voetbal van
Nederland speelt.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Toen ik klein was, ben ik gaan tafeltennissen, maar als ik opnieuw zou
kunnen kiezen, zou ik voor voetbal kiezen. Ik voetbal bijna wekelijks met mijn
vrienden op trapveldjes en ik vind het
gewoon heel leuk om te doen. Helaas
is voetbal en tafeltennis heel moeilijk
te combineren. Om te stoppen met
tafeltennis is voor mij heel moeilijk,

omdat ik op redelijk hoog niveau speel. beeld om iets af te spreken met een
groep jongens: om te gaan voetballen
Je ideale verjaardagscadeau,
of bijvoorbeeld voor het uitgaan.
wat zou dat zijn?
Rijbewijs binnen, wat voor auto
Op dit moment zou ik heel graag naar
hoort daarbij?
een Ajax-wedstrijd willen, samen met
Daar hoort voor mij een Lamborghini
mijn oom. Hij is al vaker met mij naar
een Ajax-wedstrijd geweest en dat vind bij, dat vind ik een mooie wagen. Dan
zou ik er een in de kleur rood willen,
ik altijd heel leuk. Dan zou ik het liefst
een wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord als dat kan. Ik vind rood een mooie
kleur voor een auto.
willen zien, omdat dat de klassieker
Wat is uniek aan jou?
van Nederland is.
In wiens huid zou je een dagje willen Er is eigenlijk niet echt iets unieks
aan mij, omdat ik interesses en een
kruipen? Wat zou je dan doen?
Dan zou ik het liefst in de huid van een karakter heb dat meerdere mensen
meisje willen kruipen om te weten hoe hebben. Wel krijg ik vaak complimenten over het feit dat ik een goede
meisjes denken en wat ze op een dag
conditie heb en sportief ben. Ik train
doen. Ik zou dan willen uittesten hoe
één keer in de week, speel één keer in
meisjes over jongens denken, want
daar heb ik nu niet echt een beeld van. de week een wedstrijd en soms speel
ik op zondag nog een toernooi.
Sociale netwerken, wat vind jij
Waar word je blij van in Horst aan de
daarvan? Wat is je favoriet binnen
Maas?
deze groep?
Mijn favoriet is WhatsApp, omdat ik elk Ik word blij van Horst omdat het centraal
uur wel op WhatsApp kijk en je kunt
ligt binnen Horst aan de Maas. Je kent
met iedereen praten. Ook kun je groeheel veel mensen en iedereen woont
pen aanmaken. Ik gebruik dat bijvoordicht bij mij. Ook is er veel uitgaans-

Denim Market

van donderdag 7/11 t/m zaterdag 9/11

1 jeans voor e35,00
2 jeans voor e50,00

gelegenheid hier in de buurt. Ik ga ook
regelmatig naar dorpen als Meerlo.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan zou ik een groot huis kopen, met
een mooie tuin en een vijver met
Koikarpers. Ik ben eigenlijk niet echt
geïnteresseerd in vissen, maar ik vind
Koikarpers wel echt een mooie soort vis.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Dat is chili con carne met wraps. Ze
gebruikt geen geheim ingrediënt, maar
ze maakt het meestal wel heel pittig en
dat maakt het vooral heel erg lekker. Ze
maakt het regelmatig. Vooral rond de
wintertijd maakt ze het wel vaker.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik verdien bij met een krantenwijk en
ik werk bij Kruidvat als vakkenvuller.
Ik begon met de krantenwijk, die doe
ik inmiddels al drie jaar. Later ben
ik daarbij bij Kruidvat gaan werken,
omdat ik van alleen de krantenwijk niet
rondkwam.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Ik vind de leukste dag in het jaar
oudejaarsdag, omdat ik dan bijna de
hele dag aan het knallen ben met mijn
vrienden. ’s Avonds gaan we dan met
z’n allen bij elkaar zitten om flink te
eten en te drinken. Dat is echt een dag
waar ik me het hele jaar op verheug.
Zon of sneeuw?
Ik vind het allebei wel wat hebben: ik
vind het fijn om in de zomer lekker te
zonnen op het strand, maar de winter
vind ik ook wat hebben omdat het echt
een gezellige sfeer heeft. Ook vind ik
de natuur heel mooi in de winter.
Avondmens of ochtendmens?
Dan past avondmens beter bij
mij, omdat ik niet snel moe wordt
’s avonds. ’s Ochtends heb ik heel veel
moeite met uit bed komen, dan heb ik
ook wel last van een ochtendhumeur.
Stad of dorp?
Dan zou ik kiezen voor een dorp, omdat
in een dorp alles veel dichter bij elkaar
ligt en je kent er bijna iedereen. Ik zou
later liever in een dorp wonen dan in
een stad en het liefst blijf ik gewoon in
Horst wonen.

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Alleen geldig op jeans met rode stip
Niet geldig i.c.m. andere acties/waardebonnen
Actie artikelen worden niet geruild/retour genomen

Donderdag 7 november
extra koopavond tot 21.00 uur!
Wilhelminaplein 1 | Horst | 077 - 398 16 34

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

Mies
Column
Controlfreak
Ik denk dat het niemand
ontgaan is: de enorme storm
die vorige week over het hele
land trok. Treinnetwerk plat,
busnetwerk plat, tramnetwerk
plat, metronetwerk plat, met
mijn fiets kon ik er zelfs niet
door.
Ik verbaas me er altijd over
wat voor een enorme impact de
natuur op ons dagelijks leven kan
hebben, dat natuur eigenlijk het
enige is wat we, in onze gecontroleerde wereld, nou juist niet
onder controle kunnen hebben.
Het is iets waar we totaal geen
invloed op hebben en iets wat
niet aan te sturen is.
Dingen waar we geen
controle over kunnen hebben,
zijn vaak ook precies de dingen
waar wij met z’n allen angst voor
hebben. Enorme paniek ontstaat
er als het weerbericht aankondigt
dat er grote dingen gaat gebeuren. Maatregelen worden
getroffen en daarmee proberen
we het toch nog enigszins te
controleren. Nu moet ik toegeven
dat ik zelf niet heel veel meegekregen heb van deze storm: in
alle vroegte vertrok ik in de stilte
voor de storm vanuit Horst
richting school. Precies tijdens
het hoogtepunt bevond ik me
veilig in de collegezaal en kwam
pas weer boven water nadat de
wind was gaan liggen. Natuurlijk
is me het hele gedoe niet
helemaal ontgaan: ik kon
bijvoorbeeld niet meer met de
tram naar huis en fietsen ging
ook lastig. Lopen was dus de
enige oplossing. Naïef als ik ben,
wandelde ik rustig en bellend
door het park richting huis, er
totaal niet bij stil gestaan dat
zo’n park natuurlijk vol met
bomen staat. Bomen die al de
hele dag her en der uit de grond
getrokken werden. Pas thuis
realiseerde ik me wat er eigenlijk
allemaal aan de hand was en dat
het park nou niet de meest
veilige plek was waar je kon zijn.
Oeps, dat was niet echt een
verantwoorde en slimme keuze.
Ik maakte me meer zorgen of ik
al mijn fragiele spullen die ik
mee sjouwde wel heelhuids thuis
kon brengen, dan iets anders.
Over controle gesproken...
Controle met een verkeerde focus
inderdaad.
Mies
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Snorren voor het goede doel
Jonge dynamische
medewerker gezocht
met groene vingers

Onder het motto Movember wordt in november wereldwijd stilgestaan bij prostaatkanker. Mannen laten hun
snor staan en halen zo geld op voor onderzoek. Vijf jongeren uit Horst doen hier ook aan mee. Cay Kleeven van
kapper Praedé in Horst gaf hen een scheerbeurt, zodat ze fris geschoren aan Movember konden beginnen.

Ervaring met werken in een kwekerij
en speciaal in de tuinrozen is een pre.
Medewerker dient zelfstandig te kunnen werken.
Spreekt en schrijft goed Nederlands, heeft een goed
geheugen en analyserend vermogen en
nauwkeurigheid is een natuurlijke gave.
MBO opleiding agrarisch vereist. Doorgroei ambitie.
Wij werken 40 uur in de week en
in het seizoen ook extra op zaterdagen.
Goed salaris op basis van CAO open teelten.
Reacties: Mail aan prutten@seurenroses.nl

BOOM- EN ROZENKWEKERIJEN
1838 - 2013

Grubbenvorsterweg 44

5973 NB Lottum

Kerstwandeling
in engelensfeer
Zondag 17 november
10.00 en 16.00 uur

Wandeling begint bij Valise, De Hees 23 in Sevenum

Bloemsierkunst Simone
SwartWit Kleurrijk Wonen
Rieky Sturme & Margrethe Beelen
Valise Atelier & Natuur

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

Elektro installatie- en adviesbureau
• Elektrische installaties
• Zonnepaneelinstallaties

• Alarminstallaties
• Elektromaterialen

De vijf jongens uit Horst proberen
samen met medestanders over de hele
wereld, de zogenaamde Mo Bro’s, een
wandelend en pratend reclamebord
te worden. Alleen al in Nederland
registreerden zich bijna 10.000 mannen
voor de actie. Samen creëren ze
bewustzijn en halen ze geld op voor de
gezondheid van de man. Paul Gilissen
is degene die met het initiatief kwam
om met hun vriendengroep mee te
doen aan Movember. Terwijl hij wordt
geschoren vertelt hij: “Het is een luchtige manier om een zwaar onderwerp
onder de aandacht te brengen. Een
snor valt natuurlijk op. Daar gaan mensen vragen over stellen. Wij kunnen

ze dan vertellen dat we dit doen om
geld op te halen voor onderzoek naar
prostaat- en teelbalkanker. Zo maken
we mensen meer bewust van deze
mannenziektes.”
Via www.movember.com laten de
mannen zich sponsoren voor hun snor.
Voorwaarde is wel dat ze gladgeschoren aan de maand beginnen. Kapper
Cay Kleeven, zelf gesierd met een
flinke baard: “Ik heb aangeboden deze
jongens een volledige scheerbeurt te
geven, omdat ik dit goede doel wil
promoten. Daarnaast ben ik ook erg
blij dat de baard en snor weer meer
aandacht krijgen, want deze zijn weer
helemaal terug in het modebeeld.”

De jongens krijgen goede reacties op
hun aanstaande snorren. Sander van
Helden: “Alleen mijn werkgever is er
misschien niet zo blij mee. Voor de
rest vindt iedereen het vooral heel
leuk en dapper.” Jean-Marie Starmans
maakt zich wel een beetje zorgen om
de reactie van zijn vriendin. “Een snor
schrikt toch wel af, ben ik bang. Maar
we doen het voor het goede doel.”
Behalve voor het goede doel, heeft
Jean-Marie ook nog een tweede motivatie voor zijn snor. “Ik wil toch ook wel
de grootste snor van de groep hebben”,
geeft hij toe. Via movember.nl kan het
team, dat zich Praedé Wolfpack noemt,
gesponsord worden.

Schoolreis postzegeltoppers
Het is de kinderen van basisschool De Schakel in Broekhuizenvorst voor de vierde keer in korte tijd gelukt om in
de top te eindigen: groep 8 van meester Jan verkocht weer een hele berg kinderpostzegels en behoorde daarmee
tot de twintig beste scholen van Nederland.

www.meterikelektro.nl

De kinderen van groep 8 van
basisschool De Schakel gingen, net als
leerlingen in de rest van Nederland,
onlangs de straten op om kinderpostzegels te verkopen. De groepen die
dat het beste doen, worden elk jaar
beloond. Hoe een school in een relatief
kleine gemeenschap al vier keer in de
top van Nederland eindigt, kan meester
Jan Beterams wel uitleggen. “Dat ligt
helemaal aan de kinderen zelf. Ze worden natuurlijk erg gestimuleerd omdat

ze zien dat de groepen voor hen ook
succes hadden. Ze doen verschrikkelijk
hun best en het resultaat is heel knap.
De saamhorigheid in de dorpen zorgt
er ook voor dat mensen ook geven.
Daarnaast hebben we een aantal
vrijwilligers die zorgen voor een goede
administratieve afhandeling”, zegt
Beterams. De school verdeelt de straten
van Broekhuizen en Broekhuizenvorst
onder de kinderen. “Zo ontstaat er een
goede dekking. Een hoog percentage

van de huizen wordt bezocht en kinderen komen het zelfs vaker proberen als
er een keer niemand thuis is.”
Volgens Beterams is het succes
rondom de kinderpostzegels erg goed
voor de groepsbinding. “Het is heel
waardevol dat je zoiets met je hele
groep voor elkaar krijgt. Ik ben hartstikke trots op deze club.” Het harde
werken van de kinderen van groep 8
wordt beloond: zij mogen op 9 mei op
schoolreis naar Walibi Flevo.
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Wat
zegje?

Het uiterlijk van Zwarte Piet moet aangepast worden

‘Dit heeft niets
met racisme te maken’

Een werkgroep van de Verenigde Naties deed onderzoek naar het uiterlijk van Zwarte Piet en
concludeerde dat Nederland het Sinterklaasfeest moest afschaffen. 95 procent van de
ondervraagden uit Horst aan de Maas vindt dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet aangepast
moet worden. Dit blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
zegt een van de
Verene
’Belachelijk om daar überhaupt ondervraagden.
Shepherd,
over na te denken’
Een ander vindt
mensenrechtenonderzoeker bij
’Sinterklaas is een kinderfeest dat het vooral
een kinderfeest
de Verenigde
en kinderen denken niet in
is, dat al jaren
Naties, kon niet
kleur of ras’
op deze manier
begrijpen dat
Nederlanders
’Piet is piet en zwart is zwart’ wordt gevierd.
“Laat het dan
niet inzien dat
zo.” Het uiterlijk van Zwarte Piet
dit een stap terug is naar de slavernij
hoeft volgens een ondervraagde niet
en dat in de 21e eeuw dit feest moet
per se dit jaar veranderd te worden.
stoppen. “Als ik, als zwart persoon, in
“De gevoerde discussie gaat voorbij aan
Nederland zou wonen, zou ik bezwaar
het feit dat het vooral een positief feest
hebben.” Inmiddels is gebleken dat
moet zijn. Volgens mij wil iedereen dit
Shepherd niet namens de VN mocht
feest in stand houden en dat kan prima.
spreken, maar de discussie was toen al
losgebarsten, ook in Horst aan de Maas. Het beeld van een angstaanjagende
zwarte man met een roe en een zak
“Het uiterlijk van Zwarte Piet heeft
totaal niets met discriminatie te maken, past misschien niet in het huidige
tijdsbeeld, terwijl we dit wel in de
het is alleen het gevoel van enkele
liedjes bezingen. Vanuit de positieve
mensen die overal wat achter zoeken”,

Neutraal
2%

Sinterklaasgedachte is
het jammer
dat een
groep mensen
zich negatief
neergezet en
gekwetst voelt. Ik vind
het jammer dat in deze
discussie onvoldoende naar een
win-winsituatie is gezocht. Bijvoorbeeld
door sommige elementen in het feest
te updaten.” Dat er niets mis is met
tradities, maar dat die aangepast mogen
worden aan de tijdsgeest, vindt een
ander ook in de lijn der verwachting
liggen. “Sommige tradities uit de
Middeleeuwen hebben we gelukkig
ook afgezworen.” Dat de discussie
wordt aangezwengeld door iemand
die niet bekend is met de traditie van

het Sinterklaasfeest
valt niet in goede
aarde. “Ik kan me
voorstellen dat
mensen buiten
Nederland het
raar vinden en
de vergelijking
met slavernij
trekken. Maar
we bedoelen
er alleen maar
goeds mee. Het is
een feest.” Vanuit een
pedagogisch oogpunt was Zwarte
Piet vroeger niet de beste keuze. “Als
je stout bent ga je mee in de zak
naar Spanje. Tegenwoordig is het een
echte kindervriend. Diegene die er
anders over denken: zoals de waard is,
vertrouwt hij zijn gasten.”
Voor meer resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Eens
2%

Oneens
95%

Specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige planten voor uw tuin
Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen

Viooltjes
grote planten

€ 0,25

86 kleuren
eigen kweek
(de goedkoopste)
vol in bloem

Winterhei

Beuken
hagen
div. maten groen en rood,

in bloei

Lei linde plataan € 39,95
stam 180 cm, totale hoogte met rek 350 cm
Dakplataan linde € 39,95
stam 220 cm, alles stam maat 10-12
Lei photinia € 59,95

vele andere hagen

€ 0,95

coniferen
taxus
buxus

laat gratis
beplanting uw
splan
maken

wintergroen, mooi rood blad, stam 180 cm tot 200 cm,
totale hoogte 350 cm

Fruitbomen 25% korting
en vele andere lei- en dakbomen

Verbouwd! Nu overdekt.
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl

Alle bomen
buiten de actie

25% korting
Alle soorten
tuin-vaste planten
heesters, potgrond.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13.
00 uur gesloten

Bespreking Poll week 43

Halloween verdringt Sint Maarten
De poll van twee weken geleden luidde: Halloween verdringt Sint Maarten.
Slechts 18 procent van de stemmers was het hiermee eens. Of de 82 procent
die tegenstemde het niet ziet gebeuren of het niet wíl zien gebeuren, dat
is niet duidelijk. Aanleiding voor de stelling waren de steeds regelmatiger
voorkomende uitingen van het Amerikaanse Halloween-feest, ook in Horst aan
de Maas. Op 31 oktober of in de nacht naar 1 november (Allerheiligen) gaan
kinderen in deze traditie verkleed met lampionnen langs de deuren om snoep
op te halen. Heksen, spoken, geesten en uitgeholde pompoenen zijn symbolisch
voor deze traditie. De traditie lijkt dan ook erg veel op een Nederlands feest dat

twee weken later gevierd wordt. Vergeet de kostuums en voeg een traditionele
troshoop toe en je viert Sint Maarten. Ook attractiepark Toverland, jongerensoos
OJC Niks en diverse horecagelegenheden besteedden dit jaar aandacht aan
Halloween en via tekenfilms of andere uitingen komen jongeren steeds vaker
in contact met het Amerikaanse feest. Landelijk gehoorde kritiek dat het Sint
Maartensfeest door Halloween in de verdrukking komt, lijkt in Horst aan de
Maas echter niet op te gaan. Veel mensen zien het niet gebeuren of zullen de
traditionele versie boven het Amerikaanse feest blijven verkiezen. Sinter Mertes
veugelke is hier voorlopig nog wel veilig, lijkt het.

Op een goed feest is geen alcohol nodig
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De jeugdcommissie van OJC Walhalla uit Sevenum gaat evenementen organiseren voor jongeren tussen veertien en zeventien jaar uit Horst aan de Maas. Als
in januari de Drank- en Horecawet is aangepast mogen jongeren onder de achttien geen alcohol meer drinken en kopen. Dit was voor de jeugdcommissie een
extra motivatie om actie te ondernemen. Als jongeren gaan stappen dan hoort
daar alcohol bij. Want als ze merken dat er geen alcohol is, wordt een feest al
snel saai en haken ze af. Ook voor jongeren hoort alcohol nou eenmaal erbij. Het
maakt hen losser en ze feesten daardoor net iets harder. Het draait allemaal om

een leuke avond. Je kunt een feest nog zo goed organiseren, zonder alcohol gaat
het niet lukken. Door een ruimte en medewerkers beschikbaar te stellen komen
jongvolwassenen bij elkaar en gaan ze niet in dorpen rondhangen. Als de jeugdcommissie, in samenwerking met de jongeren zelf, een goed feest organiseert,
zullen ze het ontbreken van de alcohol niet merken. De activiteiten zorgen voor
afleiding, zodat ze minder of niet aan alcohol denken. En zolang ze niet weten
hoe het is om met alcohol te feesten, zullen ze het niet missen. Op een goed
feest is geen alcohol nodig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 44) > Een gemeentelijke bijdrage redt de kermis in mijn dorp > eens 39% oneens 61%

De redactie van Nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas wordt
al enkele weken ondersteund
door stagiair Rick van Gasteren
uit Sevenum. Hij heeft al diverse
nieuws- en achtergrondverhalen
geschreven. Tot nu toe ontbrak
een column van zijn hand. Graag
stel ik hiervoor mijn ruimte
beschikbaar.
Herman

Lintjesdroom
Burgemeester Kees van
Rooij staat trots te kijken.
Het publiek zit enthousiast te
klappen. Ik voel het lintje
hangen aan mijn shirt. Het zit
geweldig. Plots hoor ik een
irritant gepiep op de achtergrond. Het is mijn wekker die
aangeeft terug te komen
naar de realiteit.
Tijdens de afsluiting van
Drumpop op zondag 3 november in De Mèrthal in Horst werd
Jack Janssen onderscheiden. Hij
mag zich nu lid in de Orde van
Oranje-Nassau noemen. Hij
kreeg het lintje vanwege zijn
jarenlange werk en inzet voor
jongeren. Tijdens de uitreiking
was ik aanwezig en toen was
ik al een beetje aan het
dromen, wachtend op het
moment suprême. Hoe zou het
zijn als jij daar staat, niet
wetende wat er komt? Jack
wist van niks en was ontzettend blij verrast. Als je daar
staat te luisteren naar de
lovende woorden van de
burgemeester, voel je je dan
zenuwachtig of juist kalm
omdat je het lintje stiekem al
voelt aankomen?
Die zondagnacht droomde
ik dat niet Jack maar ik op dat
podium stond. Toen ik het
lintje nog maar net opgespeld
had gekregen, stond ik al
handjes te schudden. Maar op
de fiets naar de redactie schoot
het me ineens te binnen:
Waarvoor zou ik in hemelsnaam een koninklijke onderscheiding krijgen? Ik doe geen
vrijwilligerswerk en dat ik
honderd procent in het teken
sta van de maatschappij, kan ik
ook niet zeggen. Ik denk dat er
voorlopig nog geen lintje in zit
voor mij. Tot die tijd wordt het
verder dromen. Misschien mag
ik die van Jack een keer lenen?
Rick
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
07 november 2013
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeente gaat weer bladruimen
De dagen worden korter en de bomen en beplanting laten hun bladeren en vruchten, zoals kastanjes en eikels weer vallen. Net als in voorgaande jaren is de gemeente weer begonnen met het
opruimen hiervan. Dit gebeurt dagelijks, zowel met de hand als machinaal.
Bladeren en vruchten van wegen, goten, voet- en
ﬁetspaden worden om veiligheidsredenen regelmatig geveegd. Hiervoor wordt de komende weken
extra materieel ingezet. Speciale aandacht wordt
hierbij besteed aan knelpunten, waardoor overlast
tot een minimum beperkt wordt. De gemeente
streeft er naar al het blad van de gemeentelijke
bomen voor kerstmis te hebben opgeruimd. Ook
de gazons worden bladvrij gemaakt. In straten
waar geen gemeentebomen staan, wordt door
de gemeente geen blad geruimd. De gemeente
probeert het bladruimen zo efﬁciënt mogelijk uit te
voeren en heeft daarvoor een programma opgesteld. Verzoeken voor bladruimen zullen uitsluitend
in dit programma worden meegenomen en niet op
afroep.
Particuliere tuinen
De gemeente doet een dringende oproep aan particulieren om kritisch en milieubewust met het blad
in tuinen om te gaan. Veel blad hoeft helemaal niet

te worden afgevoerd, maar kan gewoon in de tuin
verteerd worden. Door het blad weg te halen wordt
de natuurlijke kringloop verstoord omdat allerlei bodemleven en (zoog)dieren (zoals vogels en egels)
de bescherming van het blad nodig hebben. Juist
voor bomen en heesters is blad een belangrijke
voedselbodem en kan het blad beter blijven liggen.
Bovendien beschermt de bladlaag de bodem tegen
uitdroging en is blad een ideale bescherming voor
bollen en vaste planten. Laat dus waar mogelijk het
blad in de tuin liggen of maak er een composthoop
mee om later te hergebruiken. Dat is een milieuvriendelijke kringloop en aanmerkelijk goedkoper.
Daarom willen wij u vragen zelf voor het blad in uw
tuin te zorgen. In boomrijke lanen is het onontkoombaar dat er ook bladeren van gemeentebomen in particuliere tuinen vallen die u, ondanks
onze oproep, toch kwijt wilt. De bladeren van de
gemeentelijke bomen kunt u in de aanwezige
bladkorven deponeren.

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in het
zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn, een
mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere manier
helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in Horst aan
de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over wat u zelf
kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

‘Niets om hoogdravend
over te doen’
"Nee, er is helemaal niets bijzonders aan het vrijwilligerswerk dat Jan
en Tonnie Custers doen. Mensen moeten er echt niet meer van maken
dan het is, vinden zij zelf. “We zijn er ook maar ingerold. We hebben de
tijd ervoor, we zijn allebei nog gezond genoeg en we hebben er plezier
in. Dus is het niets om hoogdravend over te doen.”

Gladheidsbestrijding
Horst aan de Maas

Vanaf 1 november staat de gemeente zoals ieder jaar weer klaar om mogelijk optredende gladheid te bestrijden. Ook dit jaar zijn alle noodzakelijke voorbereidingen hiervoor getroffen.
Gladheidsbestrijdingsplan
Evenals voorgaande jaren is ook dit jaar door
Burgemeester en Wethouders het gladheidsbestrijdingsplan vastgesteld. In dit plan staat precies aangegeven wanneer en op welke wijze de gladheidsbestrijding in Horst aan de Maas wordt uitgevoerd.
Strooiroutes
In het plan staan de prioriteiten aangegeven in
het strooien van de wegen en de ﬁetspaden. De
volgende wegen worden zoveel mogelijk preventief
(voorafgaand aan verwachte gladheid) gestrooid:
• Hoofdwegen, invalswegen, verbindingswegen
naar kerkdorpen, busroutes en wijkontsluitingswegen. Ook de ﬁetspaden langs invalswegen, schoolroutes, bejaarden- en
winkelcentra worden gelijktijdig gestrooid.
• Woonstraten en recreatieve ﬁetspaden
worden niet gestrooid.
• In geval van sneeuwval zal ook sneeuw
worden geruimd rondom de openbare
gebouwen in de gemeente.

Uw tuin
Uw tuin
eenseens
lekker
lekker
opgeruimd?
opgeruimd?
Grote hoeveelheden
Grote hoeveelheden
tuinafval kunt
tuinafval kunt
u elke zaterdag
u elketussen
zaterdag
12 en
tussen
16 uur
12 en 16 uur
gratis brengen
gratisnaar
brengen
de gemeentenaar de gemeentewerf, Americaanseweg
werf, Americaanseweg
43 in Horst!
43 in Horst!
Kleine hoeveelheden
Kleine hoeveelheden
fijn tuinafval
fijn tuinafval
kunnen in kunnen
de tuinkorf.
in de tuinkorf.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Sneeuwvrij houden eigen trottoir
Vooral bij sneeuwval wordt vaak een langdurige
inzet gevraagd van personeel en materieel.
Sneeuwruimen op looproutes en trottoirs is in
die gevallen niet mogelijk. Daarom doen wij
een dringend beroep op u als burger om tijdens
sneeuwval ook een steentje bij te dragen door
het trottoir voor uw woning zo veel mogelijk
sneeuwvrij te maken. Daar hebt u niet alleen zelf
plezier van, maar ook uw directe buren en anderen die via uw straat een boodschap moeten
doen. Kortom: met elkaar kunnen we het leven
in winterse omstandigheden wat aangenamer
maken.
Informatie
Meer informatie over de uitvoering van het
gladheidsbestrijdingsplan kunt u vinden op onze
website: www.horstaandemaas.nl. Hier staat een
volledig digitale versie van het plan. Beschikt
u niet over internet, dan kunt u een exemplaar
inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Het is tekenend voor het echtpaar uit
Swolgen. Jan is inmiddels al 84 jaar oud,
Tonny is 73. Beiden staan ze bekend als
mensen die altijd klaar staan voor anderen.
Of dat nu een vereniging, een kerk of een
dorpsgenoot is. Zo is Tonny actief als vrijwilligster bij De Zonnebloem. “Ik ga langs bij
mensen die ziek of slecht ter been zijn. Ik ga
met ze mee naar activiteiten: uitstapjes voor
een halve dag, de dagboottocht, kerstviering,
ontspanningsmiddagen. En ik ben een keer
of zes, zeven als vrijwilligster meegegaan
met een regionale vakantie.”
Tijd over
Minstens zo leuk vindt zij haar vrijwilligerswerk bij Museum De Locht, waar zij de
bezoekers van het asperge- en champignonmuseum ontvangt en van kofﬁe voorziet.
Toevallig is haar man Jan zijn hele werkzame leven champignonkweker geweest.
“Maar dat heeft er niets mee te maken”,
schaterlacht hij. “Ze is gewoon benaderd
door mensen die hadden gehoord dat zij tijd
over had. Nou, dat had ze.” Zo heel veel tijd
ook weer niet trouwens, want Tonny zet zich
ook nog in voor de kerk en is voorzitster en
actief lid van het gemengd koor in Swolgen.
“Ik was net gestopt in het bestuur van de
vrouwenvereniging toen ze me vroegen
voorzitter van het koor te worden. Ach ja,
zo gaat dat. Je rolt er gewoon in. Ik heb me
nooit afgevraagd waarom ik dit soort dingen
doe. Je doet ze gewoon.”

Paardrijles
Hetzelfde geldt voor Jan Custers. Die is
inmiddels al zestig (!) jaar instructeur bij de
plaatselijke ruitervereniging. “Ik heb heel lang
zes uur per week paardrijles gegeven.
Nu doe ik het nog een uur of drie per week.
Ik ben nu langzaam aan het afbouwen. Er
komt een dag dat ik neerval en dan moeten
er ook anderen zijn die dit werk al doen.”
Daarnaast is Jan elke vrijdagmorgen op
het kerkhof te vinden. Met negen anderen
verzorgt hij daar het onderhoud. “Aanharken,
onkruid wieden, dat soort dingen. De broederschap worden we genoemd: tien mannen
waarvan de oudste nu 89 jaar is. Er wordt
goed gewerkt en nog beter geouwehoerd. We
hebben onderling echt het grootste plezier.”
Ook helpt hij eens in de twee maanden bij het
inpakken en op transport zetten van hulpgoederen die naar Roemenië gaan.
Voor een echtpaar van respectabele leeftijd
doen zij beiden zo nog ontzettend veel vrijwilligerswerk in Horst aan de Maas.
“Dat klopt. We zijn heel vaak samen niet
thuis”, lacht Jan. Ook de vrijwilligers waar zij
mee samenwerken behoren vaak niet tot de
jongste generaties. Maar Jan ziet niet meteen
een probleem: “Ach ja, laat de meesten dan
boven de vijftig zijn. Met de gemiddelde
leeftijd die we tegenwoordig halen, kun je als
vrijwilliger nog dertig jaar actief zijn. Dat is
toch prima?”
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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.
Kronenberg
Peelstraat ongenummerd

America
Zouavenstraat 20
Nieuwe Peeldijk 45
Horst
Bestemmingsplan
“Inter Chalet”
Gebr. van Doornelaan 15
en 15a
Bemmelstraat 12
Hoofdstraat 10
Almeweg 4 t/m 4d en
Afhangweg 21 t/m 29
Blauwververstraat 71

Lottum
Hoofdstraat 22

Sevenum
Schoutstraat 8a
Bestemmingsplan Woningbouw
Beatrixstraat
Kleefsedijk 22

Melderslo
Slooierweg 8

Swolgen
Schoolstraat 28

Hegelsom
S Kruisstraat 2

Tienray
Nieuwe Baan 56

De WIJ-Dorpentoer
trekt elke keer meer
geïnteresseerden
Het tentje van de
Dorpentoer staat maandag
12 november in Evertsoord
(Paterstraat) en op woensdag 14 november in Lottum
(Plein bij kerk). We ontmoeten u daar graag!

Meterik
St. Maartensweg 24

Algemene informatie
Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 477 97 77
Fax:
077 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is afdeling
burgerzaken geopend op: Maandag 08.30 tot
20.00 uur. De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur
telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te maken
voor producten van burgerzaken tijdens de normale
openingstijden en op woensdag- en donderdagmiddag. U kunt dit doen via tel. 077 - 477 97 77 of
via www.horstaandemaas.nl. Als u een ‘afspraak
op maat’ heeft gemaakt, wordt u met voorrang
geholpen. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u
bij de afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

Gemeentewerken Americaanseweg 43, Horst
Openingstijden 07.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.

OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties de gehele maand november geldig
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Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com

Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen
Spoorstraat 61 Tienray • Tel. 0478 - 69 12 12

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00u | zaterdag 10.00-15.00u
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politiek

07
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.

De bieb als luchtkasteel
In 2006 werd besloten dat er een nieuwe bibliotheek zou komen aan
de Groenewoudstraat in Horst. Toenmalig wethouder Marcella Dings
kreeg haar zin: een groot deel van de gemeenteraad stemde in met de
bouw van een complex dat de SP, samen met de meeste Horstenaren,
niet zag zitten. Het gebouw was erg duur en de huur voor de bibliotheek
en de kosten voor het onderhoud van de parkeergarage waren erg hoog.
Toch gunden CDA, PvdA en VVD
Marcella haar speeltje en zeven jaar
later zitten we met de gebakken
peren. Door de bezuinigingen op
de bibliotheek wordt het alsmaar

moeilijker om de enorme huur te
betalen. Inmiddels vinden dezelfde
politici die in 2006 vol overgave voor
de te dure bibliotheek stemden, dat
de bieb maar weer moet verhuizen.

De hele soap rondom de Horster
bieb heeft niks te maken met
verantwoordelijk besturen. Zeven jaar
geleden moest en zou het luchtkasteel
van een paar politici en bestuurders
worden gebouwd. Deze mensen
wisten dat de bouw miljoenen zou
gaan kosten en dat met het beheer
ook nog eens jaarlijks tonnen zouden
zijn gemoeid. Ze wisten ook dat met
dit geld veel meer zou kunnen worden
gedaan. En ze wisten dat een minder

luxe bibliotheek, in een bestaand
gebouw, veel goedkoper zou zijn.
Politiek is keuzes maken, niet
alleen voor de korte termijn. Veel te
vaak meten bestuurders en politici
hun succes af in het aantal stenen dat
ze op elkaar weten te stapelen. Hierbij
worden de mensen en de gevolgen
voor de langere termijn (meer dan
4 jaar) vergeten. Door dit soort
luchtfietserij is er straks geen geld
meer voor het zwembad, bibliotheken

in de dorpen en de thuiszorg.
De SP maakt andere keuzes.
Voor ons tellen niet de stenen, maar
de mensen. Dus liever een minder
luxe bieb in Horst en behoud van
de bibliotheken in Sevenum en
Grubbenvorst, dan een peperduur
luchtkasteel.
Thijs Coppus,
fractievoorzitter
SP Horst aan de Maas

Horst aan de Maas als voorbeeld voor Europa

Ook in Meterik werden we weer
erg gastvrij ontvangen. Van de
gesproken huishoudens gaf twee
derde aan dat de rustige woonomgeving het grootste pluspunt van

Meterik is, gevolgd door een derde die
de sociale samenhang benoemde.
Bij de negatieve punten en de
zaken waar we ons als PvdA Horst
aan de Maas voor in zouden moeten

zetten waren de antwoorden meer
divers. De bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het onderhoud van de
openbare ruimte werden met 20 procent het vaakst genoemd. Ook deze
input nemen we, met de in totaal 250
gevoerde gesprekken, mee bij de vorming van ons verkiezingsprogramma en
onze dagelijkse politieke activiteiten.
Tijdens de themabijeenkomst spraken
achttien mensen met de kandidaat
lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Paul Tang over Europa. Paul, die

Nu Alles-in-1
Glasvezel met
1 jaar gratis
Interactieve TV

Interactieve HD TV,
Internet, Bellen van € 68,vóór € 51,50 /mnd met o.a.:

ü 2 HD tv-ontvangers
ü Gratis Opnemen Pakket
ü Gratis Spotify Premium

AD-10998/11-13

kpn winkel | kpn.com/overstap | 0800 0115

zelf aangeeft voor Europa te zijn, maar
dan wel voor een werkend Europa,
heeft in anderhalf uur gesproken over
de vragen en zorgen waar de aanwezigen mee zaten, waarbij hij aangaf Horst
aan de Maas als voorbeeld te zien waar
het gaat om de kracht van diversiteit.
De belangrijkste opmerking was echter
te erkennen dat Europa hard aan haar
imago zal moeten werken. Mensen zetten zich pas in voor Europa, als Europa
zich inzet voor mensen.
Uiteindelijk weer een gewel-

dige ochtend gehad binnen onze
16 dorpentour waarin we nog drie
dorpen op het programma hebben
staan, te beginnen op 23 november als we met vicevoorzitter Bert
Otten in Sevenum in gesprek gaan
over sociaal ondernemerschap. Op
13 december bezoeken we met
Roelof van de Laar Swolgen. Graag tot
dan of bij een van de andere activiteiten van onze 16 dorpentour.
Roy Bouten,
namens PvdA Horst aan de Maas

*Actieprijs geldt voor alle Alles-in-1 Glasvezel pakketten i.c.m. een jaarcontract. Na 12 maanden
betaal je voor Alles-in-1 Glasvezel: Instap € 58, /mnd, Standaard € 68, /mnd en Premium € 88 /mnd.
Kijk voor de beschikbaarheid en voorwaarden op kpn.com/overstap

Afgelopen zaterdag, 2 november, brachten we met Paul Tang een
bezoek aan Meterik. Het dertiende dorp dat we in een jaar hebben
bezocht. Bezoeken met landelijke of Europese politici die tot doel hebben
om burger en politiek dichter bij elkaar te brengen. Bezoeken die we
allemaal starten met huis-aan-huisgesprekken over het dorp en de
gemeente en bezoeken die we allemaal afsluiten met een themabijeenkomst.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Essentie blijft investeren in lokale economie
Essentie heeft ingestemd met de begroting van de gemeente voor
2014. Ons belangrijkste punt is dat er een sluitende begroting moet zijn:
uitgaven mogen niet hoger zijn dan de inkomsten. Dat is dankzij veel
bezuinigingen gelukt. Om de begroting ook voor de jaren na 2014 weer
met zwarte cijfers te schrijven, wil Essentie blijven investeren in de lokale
economie.
En dat is ook precies het beleid
waar Essentie voor staat: financieel
degelijk met een sluitende begroting, maar ook blijven stimuleren. De
begroting is sluitend onder andere
doordat de gemeentelijke organisatie
kleiner wordt. In 2010 werkten er

nog 304 fte bij de gemeente. Inmiddels
is dat gedaald naar 260 fte en de
komende jaren zakt dit verder naar
220 fte. Dit is onder andere bereikt
door in te zetten op verregaande digitalisering. Dat zorgt ervoor dat uitgaven
voor loonkosten fors lager zijn en de

begroting op orde blijft.
Daarnaast zijn met dank aan
de prima financiële reserves goede
investeringen gedaan. De centra van
Grubbenvorst, Sevenum en Horst worden aangepakt, geweldige sportaccommodaties werden opgeleverd en veilige
fietsroutes voor schoolgaande kinderen
en toeristen worden gerealiseerd. Dit
alles bovendien met veel subsidie van
bijvoorbeeld de provincie.
Aan de andere kant zien we
ook nog steeds grote problemen in
de lokale en regionale economie.

Bedrijven gaan failliet en mensen
komen zonder werk te zitten. Dat
raakt onze inwoners keihard. Mensen
die jarenlang hebben gewerkt, staan
plotseling op straat, zonder perspectief
op een nieuwe baan. Dat is niet alleen
financieel een probleem, maar vooral
ook sociaal en voor het hele gezin. Het
is ook een probleem voor de financiën
van de gemeente, die bijvoorbeeld
verantwoordelijk is voor de bijstand.
Essentie wil dit aanpakken door
te blijven investeren in onze lokale
economie. Ondernemerschap is de kurk

waarop onze samenleving drijft. En
daarom staan wij positief tegenover
ondernemers die vooruit willen met
hun bedrijf. Wij willen verantwoord
blijven investeren in kansen op
nieuwe werkgelegenheid. Sociaal
beleid is wat ons betreft een tweetrapsraket: samen met het lokale en
regionale bedrijfsleven zorgen voor
banen, daarnaast zorgen voor fatsoenlijke sociale voorzieningen voor
diegenen die dat nodig hebben.
Bram Hendrix,
fractievoorzitter Essentie

Het college laat Horst de kernen kannibaliseren
In de themaraadsvergadering Bouwen gaf de burgemeester aan dat
het college prestatie-indicatoren met de bouwverenigingen wil afsluiten,
ook voor bouwen in de kleine kernen. Daarmee legt het college de
verantwoordelijkheid voor de bouw bij de bouwverenigingen.
Essentie gooit het over de boeg
van goedkopere bouwwijzen. Essentie
heeft daar een punt. Overigens een
punt dat verre van nieuw is en waar
alle grote bouwfirma’s en bouwverenigingen al enkele jaren hard aan
werken. Met die enkele opmerking

schuift Essentie een probleem weg. De
essentie is dat Essentie het kernenprobleem niet ziet. Andere bouwwijzen
kunnen helpen, maar het echte probleem is dat de basisvoorzieningen in
dorpen overeind moeten blijven. Daar
hebben het college en Essentie geen

beleid voor. Zo laat Horst aan de Maas
veel bouwen aan de randen van Horst.
Hiermee laat het college zien erg eng
en zeker niet integraal te kijken. Een
voorbeeld is de wijk De Afhang. Er is
gekozen deze wijk eerst vol te bouwen
en deze wordt door het college dan ook
genoemd als een mooie plek voor de
mensen uit Hegelsom. Het is niet ver
van Hegelsom, maar de mensen die
hier gaan wonen, zullen hun kinderen
naar de basisscholen in Horst laten

gaan, waarmee de lagere school in
Hegelsom steeds minder kansen krijgt.
De mensen in deze wijk zullen qua zorg
gaan leunen op wat in Horst geboden
wordt, met het gevolg dat zorg in de
dorpen zal vermageren en dus zullen
ouderen eerder naar Horst trekken.
In feite is het college bezig met
een politiek van verstedelijking, dat is
jammer. Dit kan ook anders, maar dan
moet integraal gedacht worden en niet
alles zo als het nu lijkt te gaan, door

elke wethouder of verantwoordelijke
apart. En de essentie is dat Essentie
met het college de essentie van deze
problematiek niet onderkent. De
oplossing is anders denken en sturen,
maar dan moeten de dogma’s er wel
uit. Het roer moet om. Elke eerste
zaterdag van de maand kunt u met
ons in discussie in de bibliotheek van
Horst van 11.00 tot 12.00 uur.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Kermissen in de kernen blijven
In de afgelopen raadsvergadering is de begroting 2014 vastgesteld.
Daarbij heeft het CDA ook teruggekeken, zodat we zien waar we als Horst
aan de Maas nu staan: twee jaar op rij de beste woongemeente van
Limburg; een bruisend verenigingsleven; zestien vitale, leefbare kernen;
financieel gezond; geïnvesteerd in gemeenschapsvoorzieningen; subsidies
naar verenigingen blijven op peil en de lasten voor burgers blijven gelijk.
Dat in een tijd met grote uitdagingen, onder andere in de zorg. We
komen deze tijd alleen door als we
er samen voor gaan. Samen verantwoordelijkheid nemen en elkaar daar
ook op wijzen. Durven loslaten wat

al jaren gewoon lijkt. Niet meer kijken
waar we recht op hebben, maar wat
we echt nodig hebben. Het is belangrijk dat mensen gestimuleerd worden
om eigen talenten zoveel mogelijk
te benutten, zich in te zetten voor de

samenleving en er te zijn voor elkaar.
Het CDA doet een beroep aan eenieder
om zich in te zetten voor de samenleving.
Een grote zorg van mensen is
het behoud van hun baan. Die zorg
begrijpen wij. Het thema werken is
voor het CDA ontzettend belangrijk.
Met de begroting zetten we een
aantal projecten in gang die zorgen
voor werkgelegenheid, waarbij we
binnen de kaders kijken of de uitvoering zoveel mogelijk met lokale

bedrijven gerealiseerd kan worden.
Op die manier geven we een impuls
aan de lokale economie. Verder blijven
we streven naar regellichtheid, zodat
mensen gestimuleerd worden iets te
ondernemen. Ook dat draagt bij aan
impulsen voor de lokale economie.
Er wordt extra bezuinigd. Om ook
iets terug te doen, houden wij een
bezuiniging tegen die ten koste kan
gaan van de leefbaarheid. Wij vinden
het behoud van kermissen, ook in de
kleinere kernen, van cruciaal belang.

We zien in diverse kernen dat inwoners ervoor kiezen om kermissen
een impuls te geven. In onze ogen
mag die ontwikkeling niet worden
tegengegaan door bezuinigingen. De
hele raad stemde in met ons voorstel.
Daardoor is deze bezuiniging op
kermissen in 2014 van de baan en
houden we de samenleving leefbaar. Dat is het CDA, de partij van de
samenleving.
Rudy Tegels, fractievoorzitter
CDA Horst aan de Maas
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TE HUUR

Grubbenvorst, Californischeweg 10
Vrijstaand landhuis met grote tuin en inpandige garage.
Huurprijs op aanvraag

Hovoc-dames winnen
in Maastricht
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst wist afgelopen zaterdag in een belangrijk duel
tegen Jokers VC DS 1 met 1-3 te winnen. In Maastricht viel eindelijk alles op zijn plaats voor de Horster vrouwen en
werd het sterke spel gedurende de hele wedstrijd terecht beloond met vier wedstrijdpunten.

Info? www.arvalis.nl of Noud Albers tel. 06 55 72 02 21
Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

Maandag

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

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

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

Vanaf het eerste fluitsignaal trok
Hovoc DS 1 vol vechtlust van leer tegen
de Maastrichtse dames. Het spelletje
aan Horster zijde verliep gesmeerd.
Mede door de goed lopende diagonaal
kende het spel aan het net een sterke
spreiding, hetgeen resulteerde in
variatie in de aanval. Harde slagen
werden afgewisseld met bekeken

aanvallen en korte tikballen of diep
geplaatste ballen. De eerste drie sets
gingen dan ook via driemaal 22-25 naar
Horst. Ondanks dat Hovoc DS 1-coach
Henk Berkhout zijn dames in de vierde
set op scherp zette, was het Jokers
dat de ballen wist te scoren en een
voorsprong nam. De Horster dames
wisten echter een knop om te zetten

en de achterstand punt voor punt in te
lopen. Ondanks deze vechtlust mocht
het niet meer baten en ging het laatste
bedrijf met 19-25 naar Jokers VC DS
1. De 1-3 winst in Maastricht stemde
Hovoc echter meer dan tevreden. Niet
alleen door de vier punten, maar vooral
door het getoonde sterke en stabiele
volleybalspel.

Geluk laat hockeydames
in de steek
Door: Hockey Club Horst
Dames 1 van Hockey Club Horst speelde afgelopen zondag tegen Meerssen, dat een punt onder hen stond. Al
snel bleek dat Meerssen er weinig aan gelegen was er een wedstrijd van te maken. Het liet zich bij balbezit van
Horst meteen op eigen helft terugzakken.
De Horster dames lieten zich door
de houding van Meerssen niet uit de
tent lokken en speelden de bal goed
rond tot zich ergens een opening
aandiende. Bij de kansen en een
handjevol corners die dit opleverde,
stond de Meerssense keepster echter
steeds in de weg. Vlak voor rust werd
het spelverloop op zijn kop gezet
toen Meerssen bij een van de zeer
schaarse uitbraken de 0-1 scoorde. Na

rust groeven de Zuid-Limburgse dames
zich zo mogelijk nog verder in. Het
grootste deel van de wedstrijd speelde
zich nu op het verdedigende kwart
van Meerssen af. Bij de vele kansen en
corners die dit beleg opleverde, stond
echter steeds het laatste beetje geluk
en slimheid aan Horster kant en een
heel sterk keepende doelvrouw aan
Meerssense kant de gelijkmaker in de
weg. Erger nog, tien minuten voor het

einde was het weer Meerssen dat uit
een tegenaanval scoorde.
Ook hierna had Horst nog genoeg
kansen om te scoren maar dat was
de Horster dames deze zondag niet
gegund. Zo stond er na 70 minuten
een stand op het wedstrijdformulier
die de krachtsverhoudingen op geen
enkele wijze recht deed en kon Horst
deze wedstrijd wegschrijven onder de
kolom ‘je hebt van die dagen…’

Meterik doet zichzelf tekort
Door: RKSV Meterik
Na twee voetballoze zondagen mocht het eerste elftal van RKSV Meterik weer eens aantreden. Onder
herfstige omstandigheden mocht een door blessures geplaagd Meterik het goede spel van de laatste wedstrijd
zien voort te zetten tegen Fiducia in De Rips.

Voorjaar 2014

Cursussen en
Workshops
Voor meer info en inschrijving:
www.museumdekantfabriek.nl
of haal het cursusboekje bij de balie van
Museum de Kantfabriek, Americaanseweg 8,
Horst. Tel. 077 - 398 16 50

www.museumdekantfabriek.nl

Na enkele minuten aftasten
mocht Fiducia een eerste kansje
noteren, waarna Meterik met enkele
goede combinaties de score had
kunnen openen. In de negende
minuut kwam Gijs van Rengs in
scoringspositie, maar hij twijfelde
tussen schieten en breed leggen.
Uiteindelijk was het geen van beide.
Nog geen twee minuten later kopte
Huub Kleuskens net over na een
goede voorzet van Gijs van Rengs.
Na het eerste kwartier liet het beter
voetballende Meterik zich een paar
keer aftroeven. Met een lucky shot op
de paal was Meterik gewaarschuwd
en door halfslachtig ingrijpen kreeg
Fiducia enkele grote kansen die

gelukkig voor Meterik niet aan hen
besteed waren. Meterik herpakte zich
en na eerst een goede voorzet van
Tom Verbong zonder vervolg, werd
er uit een vrije trap knap ingekopt.
Helaas werd de goal afgekeurd wegens
buitenspel.
Na de thee begon Meterik sterk. In
de 51e minuut rondde Gijs van Rengs
koelbloedig af na een goede pass van
Tom Verbong, de terechte voorsprong
voor Meterik. In de volgende minuten
had Meterik de wedstrijd op slot kunnen gooien. Fiducia was echter niet van
plan zich bij deze stand neer te leggen,
maar de goed keepende Stefan Bouten
hield Meterik tot drie maal toe overeind. Het fysiek sterkere Fiducia bleef

het proberen en verzilverde in de
67e minuut een wel heel makkelijk
gegeven kans, 1-1. Meterik moest het
fysiek steeds vaker afleggen tegen
de mannen uit De Rips. Toch viel
de 2-1 volledig onnodig. De tot op
dat moment sterk keepende Stefan
Bouten speelde de bal volledig uit
positie in de voeten van een Fiduciaspeler, die hier dankbaar gebruik van
maakte. Met een paar verse krachten
probeerde Meterik in het laatste
kwartier het tij te keren, maar de
finesse ontbrak en echte kansen werden niet meer gecreëerd. Pluspunt is
dat de combinaties steeds makkelijker
gaan en dan is beter resultaat een
kwestie van tijd.
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Goed werk SVEB niet
beloond
Door: Wiel Hendrix
Zowel DEV uit Arcen als het eerste elftal van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst begon
de wedstrijd met veel inzet. Ze gaven weinig ruimte weg en waren fel in duels. Dit ging ten koste van het voetbal,
want in deze fase was het een matige partij. SVEB kantelde de wedstrijd met goed, verzorgd positiespel en
domineerde daardoor volledig.

GFC’33 blijft in
spoor EWC
Door: Gerard Schatorjé, GFC’33
Het eerste elftal van GFC’33 uit Grubbenvorst heeft zich afgelopen
zondag hersteld van de nederlaag tegen SV Leunen. Trainer Casper Tielen
had zijn team in zowel de verdediging als het middenveld gewijzigd na
de offday van vorige week. Middenvelder Joris Rutten moet de komende
weken noodgedwongen rust nemen vanwege een hamstringblessure.
In Wellerlooi werd Resia vanaf
de eerste minuut met verzorgd
combinatievoetbal vastgezet op
eigen helft. De wind was er mede
debet aan dat aanvalsgolven niet
bij de driemans-voorhoede van de
Grubbenvorstenaren belandden.
Resia kon aanvallend weinig potten
breken doordat GFC verdedigend goed
stond. De achterhoede van Resia hield
stand tot de 44e minuut. GFC kreeg
een vrije trap net buiten het strafschopgebied. Etienne Verhofstad gaf
deze strak voor, waarop Jeroen van
Summeren de afgemeten voorzet een
doeltreffend vervolg gaf: 0-1. Na rust
bleef de geblesseerde Mark Bongers
in de kleedlokalen. Hij werd vervangen door Luc Stappers. Gesteund
door de wind probeerde Resia in het
tweede helft het tij te keren maar
uitgesproken kansen werden niet
gecreëerd. GFC ging op zoek naar een
tweede treffer, maar het missen van
de zuiverheid in de eindpass zorgde

ervoor dat 0-1 tot diep in de tweede
helft op het scorebord bleef staan.
Met het inbrengen van wisselspelers
Juul Heldens en Bas Wijnen kreeg GFC
nieuwe aanvallende impulsen. Nadat
Resia in de verdediging één op één
ging spelen, golfde het spel op en
neer. GFC kreeg mogelijkheden maar
het duurde tot de 90e minuut voordat
Juul Heldens 0-2 intikte. Een voorzet
van Etienne Verhofstad was niet aan
de Resia-keeper besteed. Juul Heldens
greep de kans. Trainer Casper Tielen
na de wedstrijd: “Een verdiende driepunter. Voor de tweede keer dit seizoen de nul gehouden. Nu hebben we
vertrouwen getankt voor de topper
zondag tegen koploper EWC. Willen
we het resultaat van vorig seizoen
(4-1 voor GFC) herhalen, dan moeten
we toch nog een tandje bijschakelen.”
GFC verstevigde haar tweede plaats
in de ranglijst, ook door nederlagen
van directe concurrenten Sv Lottum,
VVV’03 en Melderslo.

John Tissen reageert zeer alert (Foto: Thijs Janssen)
Met goed opgezette aanvallen
werden veel kansen gecreëerd. In
de 10e minuut werd een aanval
ingeleid door Joris de Mulder die
Dean Cromvoets op rechts bediende.
Dit eindigde in een iets te harde
voorzet. Aanval na aanval volgde en
het was wachten op een doelpunt.
De beste kans was in de 30e minuut:
Dean Crompvoets speelde zijn
tegenstander uit en bediende Maik
Vermazeren met een voorzet. De
niet te missen kans werd verkeerd
beoordeeld. De ene kans na de ander
volgde maar een doelpunt was SVEB
niet gegund.

DEV Arcen, met nog steeds strijd
en momenten van te hard spel, wist
de laatste 10 minuten van de eerste
helft door een mindere fase van SVEB
naar zich toe te trekken en een kans
te creëren. Doelman John Tissen was
het struikelblok voor DEV.
SVEB kon het goede spel
doorzetten in de tweede helft.
Met de een na de andere aanval
bestookte SVEB het vijandelijke doel.
De sporadische aanvallen van het
fanatieke DEV waren geen probleem
voor de SVEB-achterhoede. Het kon
niet uitblijven: er kwam een rode
kaart voor Jelle van Marcke voor het

neerleggen van een speler. In de 77e
minuut werd Robert van Dijck tussen
de linie vrijgespeeld. Hij kwam vrij
voor de doelman en scoorde 0-1, maar
de goal werd afgekeurd.
In de 85e minuut werd de
aanval over rechts tot tweemaal toe
ingeschoten en steeds van de lijn
gehaald. Een engel op de lat? DEV had
er deze middag twee op de doellijn.
Door achterin één op één te spelen
ging SVEB nog meer druk op de
laatste linie uitoefenen, met gevolg
dat de counter van de tegenpartij
niet ongevaarlijk was. Toch bleef de
uitslag 0-0.
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Melderslo strijdt vol
inzet tegen EWC
Door: William Alards, RKSV Melderslo
Onder moeilijke omstandigheden begon het eerste elftal van RKSV Melderslo goed aan het karwei tegen
EWC’46 uit Well. De stevige herfstwind had invloed op het spel van beide ploegen.
Bart Teeuwen werd gehinderd om
waardoor de keeper van EWC redelijk
Al in de vierde minuut brak
de bal in te tikken. Net als bij een
eenvoudig kon redden.
Melderslo goed door over links met
grove tackle op Stan van de Pas die
Direct na de rust hielp Melderslo
een mooie combinatie. Een perfecte
minimaal met geel, of zelfs met rood
met een persoonlijke fout EWC nog
voorzet werd beheerst binnengetikt
bestraft had moeten worden, stond
steviger in het zadel. Een spits van
door Rob Driessen. Daarna volgde
EWC werd met een verkeerde kaatsbal de scheidsrechter tamelijk ver van
een periode dat EWC een klein
de situatie af, waardoor hij het niet
overwicht had in veldspel, maar niet alleen voor keeper Bas Westerveld
waar kon nemen.
gezet, die op de inzet kansloos was.
echt gevaarlijk wist te worden.
Andersom gebeurde het, dat
Na de 3-1 pakte Melderslo de
Na een klein half uur spelen
bij een uitval van EWC in de laatste
verslapte de concentratie een beetje draad weer op en kwam langzaam
minuut, een overtreding reden was
terug in de wedstrijd met redelijk
bij Melderslo en daar maakte EWC
om een terechte penalty toe te
spel. Dit resulteerde in de verdiende
dankbaar gebruik van door binnen
kennen.
van
Rob
Driessen
drie minuten twee keer toe te slaan. aansluitingstreffer
| Patronaat 13C | 5961 TD Horst
| T: 077 396 13 90 |
De eindstand werd 4-2 voor EWC.
na goed doorzetten van Caspar de
Melderslo wist zich nog enigszins te
Er had meer ingezeten deze middag.
Swart. Helaas zat de gelijkmaker er
herpakken en kreeg kort voor rust
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00
Voor inzet en motivatie mogen
een aardige kans op de gelijkmaker, niet in.
we de ploeg uit Melderslo een
Nog even werd gedacht aan
maar helaas kon de bal net niet
compliment maken.
genoeg in de hoek gedraaid worden, een strafschop voor Melderslo, toen
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De laatste kaartjes, er is geen dagkassa

Lucassen | Patronaat 13C | 5961 TD Horst | T: 077 396 13 90 |
Lucassen | Patronaat 13C | 5961 TD Horst | T: 077 396 13 90 |
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00
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KERNgezond volleybaltoernooi
KERNgezond en volleybalvereniging SV Aspargos uit Grubbenvorst organiseren op vrijdag 8 november een
volleybaltoernooi voor 120 kinderen uit groepen 6 en 7 van basisscholen De Samensprong en De Kameleon.

Wittenhorst blijft in mineur achter

HVCH wint
te gemakkelijk
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste elftal van voetbalvereniging Wittenhorst tobt met het
zelfvertrouwen. Dit kan gesteld worden na het zien van het achtste
competitieduel. Er wordt zienderogen met de rem erop gespeeld. De
flitsende acties zijn vrijwel verdwenen. Balaannames zijn veel te slordig,
waardoor de tegenstander weer snel aan de bal komt.

KERNgezond is een nieuw concept
van VELD7 en gemeente Horst aan de
Maas, gericht op gezond leven. Het doel
van het volleybaltoernooi is volgens
VELD7 de kennismaking tussen kinderen
en de binnensport. Ter voorbereiding op
dit toernooi heeft volleybalvereniging
SV Aspargos vier trainingen verzorgd

voor de kinderen. Trainers, coaches en
vrijwilligers van Aspargos begeleiden
het toernooi, dat geopend wordt door
Maurice Graef van VELD7. Het volleybaltoernooi is na de aftrap met een
gezond ontbijt de tweede activiteit
van KERNgezond. Door middel van acht
activiteiten gedurende het schooljaar

gaat KERNgezond aan de slag met een
gezonde levensstijl. VELD7 is een onderdeel van Sport-Company, dat zich richt
op bewustwording van de gezondheid
bij kinderen door inzet van onder andere
topsport. Het toernooi vindt plaats in
sporthal ’t Haeren in Grubbenvorst en
duurt van 13.00 tot 15.00 uur.

Tegen HVCH uit het Brabantse
Heesch werd gehoopt op herstel.
HVCH speelde een nette en vlotte
partij, waartegen voor Wittenhorst
geen eer te behalen viel. Met een
veel betere aanpak kon de tegenstander het spel bepalen. Het eerste
gevaar van de thuisclub ontstond pas
in de 32e minuut toen Thom Derks
op rechts een voorzet gaf die doelman Ferdi Kocken met moeite kon
pareren. Maar daarvoor was het leed
al geleden. Al in de 8e minuut sneed
HVCH makkelijk door de laatste linie
en kon Gijs van de Voort makkelijk
binnenschieten, 0-1. Wittenhorst
probeerde orde te scheppen, maar de
goed leidende scheidsrechter wees
in de 16e minuut naar de stip. Benji
Nunumete tikte binnen het zestienmetergebied een aanvaller aan en
HVCH kreeg de kans op een dubbele

voorsprong. Robert Stam schoot deze
onberispelijk binnen: 0-2. Tot aan de
pauze gebeurde er niet meer zoveel.
Wittenhorst zocht en zocht, maar kon
niks beters vinden. Na de thee drukte
HVCH niet meer zo. Na een kwartier
probeerde trainer Jan Lauers met drie
wissels wat meer in de wedstrijd te
komen. Inderdaad kreeg Wittenhorst
enig perspectief. Helaas voor de thuisclub leverde het offensiefje niks op.
Met meer precisie in de afwerking
had de einduitslag nog groter kunnen
zijn. Een bal tegen de paal en diverse
andere kansen bleven Wittenhorst
bespaard. Aan Wittenhorst-zijde
waren teveel spelers die niet in
de wedstrijd zaten en dan is het
moeilijk om een beter resultaat te
behalen. Het tij zal voor Wittenhorst
snel moeten keren wil de ploeg nog
aansluiting kunnen hebben.

grondverzet en zandhandel
Westerholtstraat 10, Horst • T 06 53 47 28 07 • t.hoeymakers@home.nl / openingstijden: maandag op afspraak • di t/m vrij 13.00-18.00 uur • za 08.30-15.00 uur

ZATERDAG 9 NOVEMBER A.S.
STARTERSINLOOPOCHTEND

Kom op zaterdag 9 november a.s. van 10.00 - 12.00 uur naar Startpunt Wonen,
Kerkstraat 5 te Horst en laat u informeren over de in verkoop zijnde starterswoningen.
VE R KO

C HT!!

T S TE!!
DE L A A

A L 50%

‘METERIKS VELD’ METERIK

‘CREEMERHOF’ SEVENUM

•
•
•
•
•
•
•
•

• Royale kavels variërend van ca. 129 m² tot 227 m²
met tuin op het zuiden
• 3 slaapkamers
• Vrije achterom middels (mandelig) achterpad
• Uitzicht op groen
• Hoekwoning met standaard uitbouw
• Standaard buitenberging
• Diverse kopersopties mogelijk
• Verkoopprijzen vanaf € 172.000,- v.o.n.
• Starterslening van toepassing*

Royale kavel van ca. 131 m² met tuin op het westen
3 slaapkamers
Vrije achterom middels (mandelig) achterpad
Standaard buitenberging
Toilet en badkamer afgewerkt
Per direct aanvaardbaar
Verkoopprijs vanaf € 174.000,- v.o.n.*
Starterslening van toepassing**
**Informeer naar de voorwaarden

• Voor meer info www.planmeterik.nl

*Informeer naar de voorwaarden

• Voor meer info www.creemerhof.nl
DAAROM NIEUWBOUW
Wonen in een nieuwbouwwoning met de eerste jaren
weinig onderhoud, eigen keuzes qua inrichting, meer
financieringsmogelijkheden en lage energiekosten!

*Incl. € 6.000,- koopsubsidie gemeente Horst aan de Maas

t 077 260 00 00

BEPAAL ZELF DE PLATTEGROND VAN UW WONING*

*Keuze uit diverse optionele plattegronden

en zo 23
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GEPLUKT

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.

Bianca Theeuwen

Eindelijk woont basisschoollerares Bianca Theeuwen (29) met Patrick en
haar twee kinderen Iris (3) en Milou (11 maanden) in haar nieuwe huis. Het
afgelopen anderhalf jaar stond in het teken van klussen aan deze woning
en, niet onbelangrijk, gezinsuitbreiding. Nu het nieuwe huis zo goed als af
is, hebben ze meer rust en genieten ze volop. Deze week wordt Bianca
geplukt.

middenweg voor ons. We wonen dicht
bij het centrum, maar toch hebben
we voldoende ruimte om ons heen
en voelt het alsof we ergens buitenaf
zijn”, licht Bianca de keuze om te
verhuizen toe. Dat de plek van het huis
ook echt letterlijk een gulden middenweg is, zie je als je vanuit de woonkamer naar buiten kijkt. Het bordje dat de
bebouwde kom van Sevenum aangeeft
staat precies halverwege hun woning.
“Zo hebben we toch allebei onze zin
gekregen”, zegt de Sevenumse.
Tijdens de bouw van hun nieuwe
huis, woonden Bianca en Patrick in een
unit die op de rand van hun bouwkavel
stond. “Dat was een turbulente tijd.
We waren een huis gewend dat in orde
was en dan is zo’n unit toch wel een
stapje terug. Daarin heb je niet alle
gemakken die je gewend bent. We
hebben vaak gehoord dat het er niet
uitzag en dat klopte ook wel. Het was
een afschuwelijk ding om te zien, maar
al met al is het ons heel erg meegevallen. We hadden alles wat we nodig
hadden en het lag naast de woning die
gebouwd werd, dus daardoor konden
we lekker veel met het nieuwe huis
bezig zijn.” In de woonunit beviel
Bianca zelfs van hun tweede dochter,
Milou. “Mijn zwangerschapsverlof

heb ik vooral klussend doorgebracht.”
Bianca en Patrick hebben veel zelf
gedaan tijdens het bouwen en afwerken van hun nieuwe woning. “We doen
wat we kunnen. Lekker de handen uit
de mouwen steken en doorgaan, dat
werkt het beste voor ons. Ook de steun
van vrienden en familie heeft ons erg
geholpen.”
Als ze niet met haar huis bezig
is, dan leest Bianca graag of gaat ze
zwemmen met haar dochters. “Toen
Iris net geboren was, ging ik met haar
naar het babyzwemmen. Dat beviel
heel goed en daarna ben ik ook nog
vaak met haar gaan zwemmen, totdat
ik hoogzwanger was van de tweede.
Even lekker ontspannen in het water
en gezellig iets met z’n tweetjes doen,
daar houd ik van. Ook Milou mag nu
vaak mee naar het zwembad.”
Nu het huis bijna af is, kunnen
Bianca en Patrick zich gaan richten op
de toekomst. “We zijn blij dat we deze
stap genomen hebben, het is zeker
de moeite waard geweest. Sinds eind
april wonen we in de nieuwe woning.
Nu kunnen we gaan genieten van alles
wat we hebben opgebouwd, van ons
huis en onze kindjes. We moeten nog
het een en ander afmaken aan de
woning, maar genieten staat voorop.”

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

Bianca woont sinds 2003 in
Sevenum. Anderhalf jaar geleden
waagde ze samen met Patrick de grote
stap om van een huis in het centrum
van Sevenum naar een bouwkavel aan

de rand van datzelfde dorp te verhuizen. “Patrick wilde graag een huis
dat meer buitenaf lag, maar ik vond
het fijner om dicht bij het centrum te
wonen. Deze plek is dus echt de gulden

PUZZEL

Sudoku

www.proteion.nl

Voor een compleet verzorgd diner,
kofﬁetafel of feest bent u bij ons
aan het juiste adres!

De Vonkel
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Nieuw in Sevenum:

Fietsplein Maasbree
In- en verkoop van 2e hands fietsen
en het juiste adres voor reparatie.
Helenaveenseweg 13A Sevenum
Tel.: 06 57 07 22 03
Web: www.fietspleinmaasbree.nl

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Gebakken

kabeljauwﬁlet
met noedels op een
bedje van spinazie
Voor vier personen

Benodigdheden:
· 400 gram kabeljauwfilet
· 200 gram noedels
· 1.000 gram verse spinazie
· zout en peper

www.devonkel.nl

stzaal

café-fee

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W
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6

8
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Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Grubbenvorst • 077 366 13 09

Voor openingstijden: zie website

6

Randy

· olijfolie

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

1

Koken met

Halskarbonade
v/h scharrelvarken
Verse konijnenbout
Boeren gehakt rol

100 gram € 1,10
100 gram € 0,80
4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Bereiding:
• Kook de noedels 2 minuten in
ruim kokend water;
• haal de noedels uit het water en
zet ze op ijswater;
• snij de kabeljauwfilet in mootjes
van ongeveer 100 gram per stuk;
• bestrooi de kabeljauwfilet met
zout en peper;
• omwikkel de kabeljauwfilet met
de noedels;
• bak de kabeljauwfilet licht aan in
de olijfolie;
• was de spinazie goed;
• doe olijfolie in een pan en laat
deze goed heet worden;
• zet de spinazie in de pan kort
aan;
• breng deze op smaak met peper
en zout.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

24

verenigingen

07
11

Jubilarissen St. Hubertus
Muziekvereniging St. Hubertus huldigde zondag 3 november drie jubilarissen. Ben Alaerds is 25 jaar bij de
vereniging, Mathieu Knops 26 jaar en Bart Everaerts zelfs 40 jaar.

Abemec is een zelf-importerende dealer van tractoren, multipurpose
machines en landbouwwerktuigen. Werkzaam vanuit 18 werkplaatsen.
Abemec heeft een zeer uitgebreid onderdelenmagazijn, mobiele
servicewagens, een 24-uurs storingsdienst en een professioneel
occasioncentrum.

Voorzitter Jeroen Kuijpers van
St. Hubertus prees het ondernemersgeest en de betrokkenheid van de
jubilarissen en sprak namens alle leden

zijn dank uit voor hun onvermoeibare
en onvoorwaardelijke inzet voor de
vereniging.
Alaerds, Knops en Everaerts kregen

een speldje van de landelijke muziekbond en een bosje bloemen. Daarnaast
werd een mooie presentatie van oude
foto’s van de drie jubilarissen getoond.

Abemec Sevenum zoekt op korte termijn een gemotiveerde

Monteur Bulkauto’s m/v

Je houdt van het zelfstandig analyseren, voorbereiden en uitvoeren van alle voorkomende
onderhouds en reparatie werkzaamheden aan veevoeder bulkopleggers. Daarnaast spring
je bij in de landbouwmechanisatie werkplaats.
Functie-eisen:
• WTB opleiding niv. 4
• Enkele jaren ervaring als constructiebankwerker, carrosseriebouwer of bedrijfsautomonteur
Kom
werken
bijbereid
hetzichgrootste
• Ervaring met
het lassen
van aluminium en/of
hier verder in te specialiseren
• In
het bezit zijn van de rijbewijzen b, c en e
mechanisatiebedrijf
van Nederland!
• Ervaring metOnze
ERP systeem
vestiging in Someren zoekt op korte termijn
• Talen Engels en Duits
pré
eeniservaren,
gemotiveerde en vakkundige:

MONTEUR

Arbeidsvoorwaarden
Tractoren en Werktuigen
• Wij bieden een boeiende en gevarieerde functie in een groeiende en ambitieuze
Ben jij een MBO’er en ben je gek op techniek? Dan is de kans groot,
onderneming
dat Abemec de baan heeft waar jij op zit te wachten.
• Ruime Als
mogelijkheden
voor ontwikkeling
op basis
Performance Management
monteur werk
je in een team
vanvan
enthousiaste
collega’s,
• Aantrekkelijke
secundaire
arbeidsvoorwaarden
die zowel op
de vestiging
als op locatie de werkzaamheden uitvoert.
Solliciteren: stuur je sollicitatiebrief en cv naar Abemec bv,

Contactinfo
t.a.v. Dhr. H. Berkers, Witvrouwenbergweg 17, 5711 CN Someren.
Ben je geïnteresseerd?
Gajenaar
www.abemec.nl
en klik op ‘werken bij Abemec’ in het
Of mail
brief
en cv naar personeel@abemec.nl
linker menu. Klik op
de
betreffende
functie.
Voor
meer informatie, neem contact op
Kijk voor meer informatie op www.abemec.nl
met Robert
Rijswick
- 324
30 of 06
- 55dhr.
89 26F.12.
Of belvan
0413
- 38 077
29 11
en10
vraag
naar
Hermans of H. Berkers

www.abemec.nl

info@abemec.nl

Excursie hoogveenherstel
Mariapeel
Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 9 november een excursie in de Mariapeel bij Evertsoord. Tijdens de
excursie wordt een aantal plaatsen bezocht waar werkzaamheden omtrent het herstellen van het hoogveen
plaatsvinden.
Hoogveenherstel is de belangrijkste doelstelling voor de pelen, stelt
Staatsbosbeheer. Volgens de organisatie is de belangrijkste voorwaarde
om deze doelstelling te realiseren het
voeren van een goed waterbeheer.

De werkzaamheden bij de Mariapeel
beginnen in 2014 en zijn een voortzetting van eerdere maatregelen. De
werkzaamheden bestaan onder andere
uit het dempen of ondieper maken van
waterlopen en het kappen van bos.

Tijdens de excursie wordt een toelichting gegeven op deze werkzaamheden. De excursie start om 14.00 uur
op het parkeerterrein bij de voormalige werkschuur van Staatsbosbeheer
aan de Koolweg in Helenaveen.

Hakhoutbeheer IKL
In een elzenbroekbos bij de Castenrayse Vennen aan de Grensweg tussen de gemeenten Horst aan de Maas
en Venray wordt hakhoutbeheer uitgevoerd. Daarbij worden de bomen en struiken van het nat loofbos over een
breedte van ongeveer tien meter afgezaagd.
Het werk vindt plaats in opdracht
van Stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen in Limburg
(IKL). Een aantal grotere bomen blijft
wel staan. Hierdoor ontstaat een
geleidelijke opbouw van het bos dat
volgens de stichting in trek is bij veel
vlinders, vogels en zoogdieren. In het

verleden is al vaker hakhoutbeheer uitgevoerd aan de elzen en wilgen in het
bos. Het afgezaagde hout en de takken
worden afgevoerd, zodat er geen verrijking van de bodem kan plaatsvinden.
Door het hakhoutbeheer uit te
voeren, neemt de variatie in het bos
volgens IKL toe. Doordat het licht de

oorspronkelijke beplanting meer
bereikt, kan deze zich weer vrij
ontwikkelen. IKL geeft ook aan dat
het hakhoutbeheer ervoor zorgt dat
er naast de opgaande bomen meer
afwisseling met struiken ontstaat en
er in de eerste jaren ook kruiden kunnen ontwikkelen.

VINTAGE DAGEN
Schaakclub De Meerloper speelt
Verkoop mooie 2e hands
interprovinciaal
merk kinderkleding!
Schaakclub de Meerloper uit Meerlo speelde op 26 oktober een interprovinciale wedstrijd tegen schaakclub
De Natte Hand uit Helmond. Door vele overeenkomsten tussen de clubs ontstond al snel een hechte band.

Vrijdag 8 november 10:00 - 20:00 uur
Zaterdag 9 november 10:00 - 17:00 uur

In juli werd de Meerlose schaakclub benaderd door de voorzitter
van De Natte Hand uit Helmond om
een uitwisselingswedstrijd te spelen.
Er bleken veel overeenkomsten
te bestaan tussen beide clubs. De
Natte Hand heeft zes spelende
leden. Zij spelen alleen een interne
competitie en bestaan al ongeveer
30 jaar. Zij vernoemden een beker
naar een overleden schaakvriend.
Een keer per jaar organiseren

zij een teerdag om de kas leeg te
maken en hun overleden vriend te
herdenken. Door de jaren heen zijn zij
een hechte vriendenclub geworden.
Ook de schakers van De Meerloper
herdenken elk jaar hun schaakvriend
Marc Reintjes en ook hun beker is
naar Marc vernoemd. Ook speelt
De Meerloper alleen een interne
competitie met haar zeven spelers.
En elk jaar wordt tijdens de slotavond
de Marc Reintjes-bokaal uitgereikt

aan de clubkampioen. Met al deze
overeenkomsten in het achterhoofd
werd volmondig ja gezegd op de
vraag van de Brabanders. Op 26
oktober was het zover. Er werden
twee keer zes wedstrijden gespeeld.
Uiteindelijk werd het 7-5 in het
voordeel van De Meerloper. Na een
geslaagde middag bedankte de
Helmondse voorzitter De Meerlopers
en nodigde hen uit voor revanche
volgend jaar in Helmond.
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Cambrinus

Eva Wijnen en
Otherwise
Eva Wijnen en Otherwise treden op zaterdag 9 november op in café
Cambrinus in Horst. Het optreden begint om 20.30 uur.

Agenda St. Maarten
America

Sint Maarten rondgang
ma 11 november 17.30-18.15 uur

Optocht Fakkelwedstrijd en
Sint Maartensvuur
ma 11 november 18.15 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: start Blokhut Ôs Thoês

Fakkelwedstrijd en
Sint Maartensvuur
ma 11 november aansluitend
Locatie: Slikweg

Broekhuizen en
Broekhuizenvorst

Troshoop
zo 10 november aansluitend
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: Langstraat

Horst

Fakkel knutselen
za 9 november 14.30-16.30 uur
Org: Jong Nederland Horst
Locatie: Blokhut

Fakkelwedstrijd
za 9 november 16.30-17.30 uur
Org: Jong Nederland Horst
Locatie: Blokhut

Sint Maarten rondgang

Cabaretier Silvester Zwaneveld speelt zondag 10 november om 20.00 uur
In de Lift in cultureel centrum ’t Gasthoês in Horst. Speciaal voor deze
voorstelling maakte hij een app voor de smartphone en tablet. Deze app is
tijdens de voorstelling te gebruiken.

Meterik
Rondgang

za 9 november 17.30-18.15 uur

Optocht, troshoop en
fakkelwedstrijd

zo 10 november 19.00 uur
Org: Drumband Jong Nederland
Locatie: St. Lambertusplein

Sevenum

Troshoop en prijsuitreiking
fakkelwedstrijd
zo 10 november aansluitend
Locatie: Loswal

Evertsoord

Optocht en troshoop

Griendtsveen
Lampionnentocht

vr 15 november 19.00 uur
Organisatie: SJG Papparazzi
Locatie: start kerk

Hegelsom
Fakkelwedstrijd

Sint Maartens Disco
vr 8 november 19.00-22.30 uur
Organisatie: kantine bij PTC+

Rondgang
zo 10 november 17.30-18.45 uur

Optocht
zo 10 november 19.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: vertrek Zaal Debije

Optocht en verhaal
zo 10 november 19.30 uur
Locatie: Veld Schoolstraat en
Westsingel

Kronenberg

Optocht Sintermerte
za 9 november 18.00 uur
Org: Sintermerte commissie
Locatie: kerkplein Kronenberg

Verhaal en troshoop

za 9 november 17.15 uur
Organisatie: Jongeren Gilde
Sevenum en Harmonie Unie
Locatie: start bij Raadhuisplein

Troshoop
za 9 november
Org: Jongeren Gilde Sevenum
Locatie: Blokhut

Swolgen

Sint Maartens optocht

za 9 november aansluitend
Org: Sintermerte commissie
Locatie: Kronenbergweg

vr 8 november 18.00 uur
Org: Kinder Vakantiewerk Swolgen
Locatie: start Zaal Wilhelmina

Lottum

Troshoop en prijsuitreiking
lampionnen

Toneelstuk

vrijdag 8 november 18.30 uur
Organisatie: Groep 8
Locatie: Schoolplein

Optocht en troshoop
vrijdag 8 november aansluitend
Locatie: Hombergerweg

Meerlo

Kerkmis en optocht
vr 8 november 18.30 uur
Org: Stichting Dorpsraad Meerlo
Locatie: Kerk en Leeuwerik

Rondgang
vr 8 november aansluitend

Een streekpakket,
leuk cadeau!
cabaretduo Arie & Silvester. Na een
aantal jaren stopte hij met het duo en
ging als solist verder. Hij is de eerste
cabaretier die met een app de theaters
in is gegaan. Verder houdt hij zich ook
bezig met verschillende visuele en
tekstloze voorstellingen en regisseert
hij een aantal jonge theatermakers.

zo 10 november 18.30 uur
Org: Kindervakantiewerk Melderslo
Locatie: kerkplein en
Eikelenbosserdijk

Fakkeloptocht

do 7 november 18.30-19.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: tijdelijk JN-lokaal bij PTC+

Voor de mensen die geen tablet of
smartphone in hun bezit hebben, is de
show ook toegankelijk. Het dient alleen
als ‘second screen’ om tijdens de voorstelling bijvoorbeeld extra informatie
te lezen. De app is van tevoren al te
installeren.
Zwaneveld is bekend van het

Lampionnenoptocht
naar troshoop

za 9 november 18.45 uur
Org: Sint Maarten Commissie
Locatie: start schoolplein

za 16 november
Organisatie: Jong Nederland

‘Second screen’
cabaretshow

zo 10 november 17.15-18.00 uur

zo 10 november 17.30-18.15 uur

Troshoop

‘t Gasthoês

Rondgang

zo 10 november
18.00 tot 18.45 uur

zo 10 november 19.00 uur
Locatie: parkeerplaats Naesenhof
tival 20 jaar Cambrinus stond Eva ook al
samen met Otherwise op het podium
van het café. Eva heeft meegedaan
aan het tweede seizoen van het RTLprogramma The Voice Kids. Ze haalde
de finale net niet.
Voor meer informatie kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Melderslo

Rondgang

Optocht

Eva Wijnen en Otherwise staan
in het kader van Cambrinus Lokaal
op de bühne bij het muziekpodium.
Cambrinus Lokaal is een serie concerten
die ingevuld worden door jonge talenten uit Horst en omgeving. Eva wordt
begeleidt door de band Otherwise uit
Horst en Melderslo. Tijdens het caféfes-
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Pret
ng
voor jod
en ou

vr 8 november aansluitend
Org: Kinder Vakantiewerk Swolgen
Locatie: Donkerhoek

Tienray

Zingen langs de deuren
vr 8 november 18.30 – 19.00 uur

Optocht met Sint Maarten
vr 8 november 19.00 uur
Organisatie: Kidzfun Tienray
Locatie: Parochiehuis

Vuurhoop
vr 8 november 19.30 uur
Organisatie: Kidzfun Tienray
Locatie: oude voetbalterrein

26

cultuur

07
11

Heropening Omroep Reindonk
Lokale omroep Reindonk is vernieuwd en lanceerde op vrijdag 1 november Reindonk 2.0. Volgens Reindonk-directeur Pieter Janssen gaat de omroep
zich meer inzetten op lokaal nieuws. Wethouder Birgit op de Laak en oud-kandidaat van The Voice of Holland Ivar Oosterloo verrichtten de officiële opening.

interieur
verzorging

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

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

aats

Opslagpl

er-/
voor zomnden
winterba

,00
€ 40
r jaar
pe

Jac Cox

Molengatweg 8, Horst
Tel. 06 10 06 84 89

zondag 10 november

SILVESTER
Cabaret

Voorverkoop via de
VVV Horst en via www.kukeleku.com

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Sponsors Drumpop

Drumband
Jong Nederland
Horst bedankt:
Alle sponsoren
Speciale dank aan:
P. Seelen Grubbenvorst B.V.
Verstappen Verpakkingen B.V.
Verhuurbedrijf Lumar
Rabobank Horst - Venray
JP/PA Geluid & Licht
Alle overige sponsoren op
www.drumpop.nl
Alle anonieme donateurs
info@drumpop.nl

Iedereen bedankt!

DRUMPOP
was geweldig!

Directeur Pieter Janssen in polonaise met Reindonk-medewerkers
“Lokaal nieuws is onze corebusiness. We houden de mensen uit
gemeente Horst aan de Maas bezig
met hard en feelgood-nieuws. We
hebben de website InHorst.nl ook
overgenomen. Zo kunnen we ons nog
meer richten op lokaal nieuws”, vertelt

directeur van Reindonk, Pieter Janssen
de genodigden. Volgens de directeur
gaan de medewerkers van Reindonk
efficiënter werken en gaat Reindonk
samenwerken met vijf andere lokale
omroepen. “Zo kunnen we ons materiaal beter inzetten en meer zaken

Op zoek naar naam en repertoire

Presentatie
zanggroep Name it
Name it is een zanggroep uit Deurne en omgeving. Deze groep is nog op
zoek naar een eigen repertoire en een eigen naam. Het koor is nog op zoek
naar leden en presenteert zich daarom op zondag 10 november in de
Barbrakerk in Griendtsveen.
In januari startte de groep met elf
enthousiastelingen, die al ervaring hebben met muziek of met zingen in een
koor. Een optreden geeft de zanggroep
zondag niet. Volgens de leden is het te
vroeg om hier van te spreken omdat de
zanggroep zich nog aan het vormen is.
Zij vinden daarom de term presentatie
meer op zijn plaats.
De presentatie begint om
10.45 uur. Bekende en minder bekende
liederen van over de hele wereld

worden gezongen. De zanggroep wil
graag verder gaan in de vorm van
maximaal acht vrouwen en vier tot
zes mannen. De groep is nog op zoek
naar een paar bassen en tenoren.
De presentatie is dan ook bedoeld om
mannen enthousiast te maken.
Voorafgaande aan de presentatie is
er in de kerk de gebruikelijke zondagsviering om 09.45 uur, waarna er om
10.30 uur koffie klaarstaat voor alle
aanwezigen.

Imkeren
met vitale bijen
In Horst wordt op 16 november de jaarlijkse Studiedag van de
Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) gehouden. Ditmaal is gekozen
voor een meer op de praktijk gericht programma met een actueel thema:
imkeren met vitale bijen.
In het ochtendprogramma wordt
ingegaan op de vraag hoe men vitale
bijen kan houden en hoe de bijenstand op peil kan houden. Bijenhouder
en bijendeskundige Mari van Iersel
probeert vanuit eigen ervaring een antwoord te geven. Na de middagpauze
gaan de bijenhouders met elkaar in
gesprek. Onder leiding van een collegaimker die eerst zijn of haar ervaringen
deelt, gaan de imkers met elkaar in
discussie hoe ze bijen kunnen houden

en vitaal kunnen houden. De kernwoorden zijn hierbij ‘bij-waardig’ imkeren,
vitale bijen en praktisch imkeren. Ook
de biologische imker komt aan bod.
De studiedag wordt gehouden in
het Citaverde College in Horst. Tijdens
de studiedag wordt een keuring gehouden van bijenproducten, waarbij de
honing de meeste aandacht krijgt. Maar
ook bijenwas en honingdrank worden
beoordeeld. Voor meer informatie, kijk
op www.bijenhouders.nl

centraal regelen”, vertelt Janssen.
Janssen geeft aan dat er in ieder
kerkdorp in de gemeente Horst aan
de Maas een correspondent zit van
Reindonk. “Zo kunnen we het nieuws
nog dichterbij de mensen laten beleven. Voor de rest merkt de kijker en

luisteraar vooral dat er meer nieuws te
zien en te horen is op tv en radio.”
Medewerker Jan Droesen vindt
de nieuwe organisatiestructuur een
verbetering. “Ik vind het ook goed dat
er opleidingen op maat worden aangeboden aan medewerkers. Zo kunnen ze
oefenen op hun radiostem. Daar moet
aandacht aan worden besteed”, vindt
de radiopresentator.
Namens gemeente Horst aan de
Maas waren wethouders Birgit op de
Laak en Huub Dinghs aanwezig. “De
gemeente vindt het van wezenlijk
belang dat de mensen geïnformeerd
worden. Er is behoefte aan onafhankelijke nieuwsgaring. We hebben
vertrouwen in de vrijwilligers die zich
inzetten voor Reindonk en wensen hen
veel succes”, sprak Op de Laak.
Voorzitter van Reindonk, Arie Stas:
“Reindonk heeft een gigantische uitdaging op zich genomen om zo’n transformatie aan te gaan. Er zijn op het
moment nog 686 lokale omroepen in
Nederland, waarvan er in de toekomst
zo’n honderd overblijven. Wij geloven
dat wij hierbij zitten.” Zanger Ivar
Oosterloo en Op de Laak lanceerden
Reindonk 2.0 officieel door een doek
van een tv-scherm te halen waarop de
nieuwe website van Reindonk te zien
was.

Uitwisselingsconcert
De jeugdfanfares van muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom en
St. Caecilia uit America organiseren op zondag 10 november een uitwisselingsconcert.
In de Bondszaal in America staan
de deuren vanaf 13.30 uur open voor
een concert van de jeugdleden van
de muziekverenigingen uit Hegelsom
en America. Naast optredens van de

jeugdfanfares verzorgen zij ook een
gezamenlijk optreden met muziek van
onder andere Michael Jackson, Psy,
The Beatles en The Blues Brothers.
Het optreden begint om 14.00 uur.

Modelautoruilbeurs
Sevenum
Bij recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum vindt op zondag
10 november een modelautoruilbeurs plaats. Modelautoverzamelaars
hebben dan hun verzamelingen uitgestald om te laten zien en te
verkopen. De beurs duurt van 10.00 tot 15.00 uur.
Op de beurs staan onder andere
modellen van vrachtwagens, personenauto’s, landbouwvoertuigen en
vliegtuigjes. Nieuw dit jaar is het
aanbod van modeltreinen en andere

benodigdheden voor modelspoorbouw. Op de beurs worden ook
modellen ontworpen door zelfbouwers. Toegang tot de beurs en parkeren zijn gratis.

Nieuw evenement
InQubator
The InQubator is een nieuw evenement georganiseerd door De Lange
Horst. Het vindt op zaterdag 9 november plaats. De vertaling van The
InQubator is de kweekvijver. Gedurende de hele avond komen verschillende stijlen van harddance aan bod.
Stijlen als freestyle, French tek,
harddance, hardstyle en hardcore
passeren de revue. De avond begint
met een aantal dj-talenten dat
hun kunsten laat horen. Hierop is
ook de naam van het evenement

gebaseerd. Eén van deze talenten
maakt kans om de openingsspot te
winnen voor Dreamcatchers V in de
Evenementenhal in Venray.
De deuren van de zaal openen
om 21.00 uur.
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Blijft het Wilhelminaplein leeg
met Kerst?
Maandag heeft Stichting IJsbaan Horst de beslissing om ook dit jaar een ijsbaan te realiseren op het
Wilhelminaplein moeten uitstellen. De financiële basis is op dit moment nog te onzeker om groen licht te geven.
Op korte termijn moet echter het huurcontract voor de ijsbaan getekend worden om zeker te zijn van een ijsvloer
in Horst. Anders is die ‘uitverkocht’.

Meer dan 150 sponsoren hebben
hun toezegging gegeven om de ijsbaan
in hartje Horst mogelijk te maken. Per

sponsor is er dit jaar echter minder
geld beschikbaar. Hoofdsponsoren zijn
nauwelijks te vinden. De komende

dagen wordt koortsachtig gebeld en
overlegd hoe het gat in de begroting
te dichten. Feit is dat het draagvlak

Herberg de Troost

Opnieuw rijstwafels
met pindakaas
Herberg de Troost speelde vorig jaar december tien uitverkochte avonden Rijstwafels met Pindakaas in de
Norbertuskerk in Horst. Dit jaar serveert de Herberg opnieuw Rijstwafels met Pindakaas. De voorstelling is opgeschud en schoongepoetst. Bovendien is gekozen voor een nieuwe locatie: De Mèrthal in Horst.

Sponsor
meter
Tussenstand

in de Horster gemeenschap erg groot
is maar dat er nog meer geld nodig
is om dit evenement verantwoord
te organiseren. Het hele evenement
wordt gerund door vrijwilligers. Meer
dan honderd personen zijn betrokken
bij het opbouwen van de baan, het
onderhouden van het ijs, de verkoop
van entreekaartjes, het inschenken
van warme chocomel, het organiseren
van extra activiteiten, het decoreren
van het paviljoen, het plannen van
medewerkers en de uitgifte van schaatsen. De vaste kern van ijsmeesters en
vrijwilligers staat te popelen om ook dit
jaar weer aan de slag te gaan.
Ook de scholen in de gemeente
hopen dat de ijsbaan er dit jaar komt.
De leerlingen mogen in de week
voor de kerstvakantie namelijk gratis
schaatsen.
We hopen dat u een bijdrage kunt
doen en een meter ijs kan adopteren.
Niet alleen bedrijven, ook vriendengroepen, buurten, verenigingen of
particulieren kunnen een meter ijs
kopen. Elke meter telt en de tijd dringt.
Kijk op www.ijsbaanhorst.nl voor meer
informatie.

480 m2

73%
Om ervoor te zorgen
dat de ijsbaan er komt
zal er minimaal 480 m2
ijs verkocht moeten zijn
aan sponsoren.
Word sponsor en zorg
dat de ijsbaan er komt.
Elke meter telt!

www.ijsbaanhorst.nl

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

r
Al mee ar
a
j
dan 19 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

500 gram verse
Extra Pakket:
worst h.o.h. + 500 gram
99
nu 4,
gehakt h.o.h
weekend Grote 4-Smakenvlaai
59
actie van Ut Bruêdje
nu 6,
van 5,94

van 7,55

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 7 t/m zaterdag 9 november 2013.

Tevens spaaractie voor korting op spellen en puzzels t/m week 50-2013.

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Herberg de Troost in 2013 (Foto: Paul Driessen)
Herberg de Troost-concerten
werden vorig jaar geroemd om hun
intieme setting. Ook is de aankleding
elk jaar tot in details verzorgd. En dus
wordt dit jaar De Mèrthal stevig onder
handen genomen.
Eigenlijk gaat Herberg de Troost in
haar nieuwe concertreeks terug naar
De Mèrthal van de jaren dertig van
de vorige eeuw, toen een veemarkthal. Het is bijna Kerstmis. De boeren

verhandelen snel nog wat vee. Nog
enkele dagen en dan wordt De Mèrthal
schoongeveegd en opgetuigd voor
het kerstfeest. Dan ligt de veemarkt
even stil en worden de zorgen van het
dagelijkse leven even opgeborgen. Dan
biedt De Mèrthal troost.
Vanuit die setting verplaatsen stapt
het publiek december 2013 binnen. De
dieren staan rustig in hun verblijven.
Geuren stijgen op uit de pannen. Tafels,

stoelen, banken: overal is er plek om
rustig en lekker te zitten. Vanaf dat
podium begroet een bekende groep
muzikanten de ruimte. Dit is geen veemarkt meer. Dit is Herberg de Troost.
Herberg de Troost treedt op
zaterdag 21, zondag 22, maandag 23,
woensdag 25 en donderdag 26 december op in De Mèrthal in Horst. Kaarten
voor de concerten zijn sinds woensdag
6 november in de voorverkoop.

De Vrienden van verpleeghuis Elzenhorst
halen tijdelijk geen spullen op!
In verband met een verhuizing naar een andere locatie
kunnen de Vrienden tijdelijk geen spullen bij u aan huis
ophalen. U gelieve voorlopig ook geen spullen bij
verpleeghuis Elzenhorst af te leveren.
Zodra de situatie dat toelaat zullen wij ons weer bij u melden.
Met dank voor uw begrip.
Vrienden van verpleeghuis Elzenhorst

28
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WONINGSTOFFEERDERIJVANDENBROEK.NL Zevende editie Drumpop
Uw adres voor de totale woninginrichting!

TRAP BEKLEDEN INCL. TAPIJT EN ZIJKANTEN VOOR

E295,-

Meerdere kwaliteiten en prijsklassen
waarvan de goedkoopste vanaf E 150,incl. leggen en tapijt!

advies en verkoop bij u thuis! tel. 077 - 387 17 82 of 06 16 37 45 14

Horst geslaagd

Drumband Jong Nederland Horst heeft op zondagmiddag 3 november de zevende editie van Drumpop gehouden
in De Mèrthal in Horst. Met het thema To the beach kregen de optredens een zomerse sfeer en was er genoeg
publiek voor een gezellig feest.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Heeft u onze wijnkaart al eens bekeken?

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

Zoekt u nog een
mooie winterjas?
Kom eens een kijkje nemen naar onze

jassen
collectie

Veel keuze!
Maten
36 t/m 52

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

Voor de zevende editie heeft de
drumband van Horst alles uit de kast
gehaald. Van optredens van jonge
korpsleden tot een optreden van
drumband Eendracht uit Melderslo.
Verschillende gastartiesten waren uitgenodigd om hun talent aan het grote
publiek te laten horen.
Van modern slagwerk tot
melodische en populaire muziek. Ook

werden de drummers tijdens het feest
ondersteund door zangduo’s en -trio’s.
Wanneer vooral familie, vrienden en
kennissen van de drummers de hal
hebben gevuld, zorgt de zomerse
aankleding voor nog meer gezelligheid.
Vooral de jeugddrumband
Let’s beat it uit Horst heeft het publiek
enthousiast gemaakt. Deze groep
jonge drummers belooft veel voor

de toekomst van Drumband Jong
Nederland Horst.
De organisatie van de zevende
editie van Drumpop spreekt van een
geslaagde middag. “We waren als
organisatie af en toe verrast door de
mooie optredens. En het lintje wat
later aan een van ons werd uitgereikt,
zorgde natuurlijk voor een geweldige
afsluiter”, vertelt Pauline Vissers.

Paardenmarkt Lottum
Verwarming
n
n
n

De jaarlijkse paardenmarkt in Lottum wordt op maandag 11 november gehouden. In het rozendorp is de
jaarmarkt van 09.00 tot 16.00 uur op de Markt. Ruim achthonderd paarden en pony’s worden al om 06.00 uur
aangelijnd. De paardenmarkt duurt ook tot 16.00 uur.

CV-ketels
BOSCH / NEFIT
Vervanging en onderhoud

BEKRO B.V. Installatietechniek
Noordsingel 35, Horst n Tel. 077- 398 18 27

n

Fax 077- 398 72 45

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• 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

Op de jaarmarkt staan diverse
marktkramen, waar onder andere
kleding, snoep, cd’s, kaarten en
kerstartikelen verkocht wordt. Ook zijn
paardenspullen zoals voer en vitaminen
maar ook trailers en koetsen te koop.

Damesjoekskapel Weg vaan d’n
aanrech en joekskapel Kluug Zaat
zorgen voor livemuziek. Ook vindt de
loterij van ruiterclub De Pickboys en
sportvereniging SV Lottum weer plaats
met als hoofdprijs een bedrag van

1.000 euro. Daarnaast wordt kinderanimatie verzorgd en organiseert de JOL
haar JOL-kermis. Het is de 29e keer dat
de paardenmarkt na de herstart van
1985 wordt gehouden. Vorig jaar trok
de markt ruim tienduizend bezoekers.

Lezing over vliegtuigscrashes
De heemkundevereniging Sevenum organiseert op 11 november een lezing over vliegtuigcrashes in het
Noord-Limburgse grensgebied in de periode van 1920 tot 2010. De lezing vindt plaats in De Wingerd in Sevenum en
start om 19.30 uur.
De lezing over vliegtuigcrashes
wordt verzorgd door voormalig piloot
Hub Groeneveld. Hij schreef het boek
Mayday, mayday, mayday! over negentig jaar vliegtuigongevallen rondom
Venlo. In die periode stortten er onge-

veer 450 vliegtuigen neer, waarvan ook
verschillende op het grondgebied van
Horst aan de Maas. In de jaren voor
de Tweede Wereldoorlog werden de
meeste van die ongevallen veroorzaakt
door gebreken aan het vliegtuig of aan

de motor. Tijdens de oorlog zorgden
oorlogshandelingen voor de meeste
vliegtuigcrashes.
De lezing is zowel voor leden als
voor niet-leden van de heemkundevereniging Sevenum bedoeld.
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Fakkels
maken
In streekmuseum De Locht in
Melderslo mogen kinderen op
zondag 10 november fakkels
maken voor Sint Maarten. Het
museum is open van 11.00 tot
17.00 uur. Het fakkel maken
begint om 13.00 uur.
In De Locht wordt elk jaar
aandacht besteed aan Sint Maarten.
Door het maken van fakkels houdt
het museum een oude traditie in
ere. De fakkel mag na afloop mee
naar huis worden genomen. Tijdens
de middag zijn daarnaast de
smederij als de stroopmakerij open.

Rowwen Hèze vervult
grote wens op slotconcert
“Het geluid en de muziek van Rowwen Hèze waren echt heel erg goed. Ik heb een prachtig concert gehad. Het
gaf me een echte kick.” Dat zijn de woorden van Martien van de Kerkhof (69) uit Horst. Zijn wens om naar Zondag
in ’t Zuiden te gaan, is op zondag 3 november in de feesttent van Rowwen Hèze in America in vervulling gegaan.
knoppen van de draaitafels in jeugdcentrum De Vlies samen met Rowwen
Hèze-drummer Martîn Rongen en
was hij een van de mensen achter de
ziekenomroep ROZAH en later streekomroep Reindonk.
Martien is een actieve Horstenaar,
maar de ziekte van Parkinson heeft bij
hem zijn tol geëist, zijn gezondheidstoestand verslechterde. Sinds een jaar
verblijft hij in verzorgingstehuis Berkele
Heem en herinneren de mixers en
bandrecorders in zijn kamer nog aan
zijn vrijwilligerswerk. Het concert van
Rowwen Hèze maakte hij zittend in zijn
rolstoel en soms staand helemaal mee.

Niksco
OJC Niks organiseert op vrijdag
8 november Niksco in Horst.
Tijdens de avond wordt discomuziek gedraaid. Het begint om
22.30 uur.
Na de vorige edities besloot
de organisatie verder te gaan met
dit concept. Vier dj’s nemen plaats
achter de draaitafel. Dj’s Thomas
Dulle, Atilla en Mark van de Maat
draaiden al eerder in OJC Niks
tijdens Niksco. Een nieuw gezicht
is Ru-D. Deze dj reist met enkele
anderen door het land onder de
naam Bomb Diggy. Hij heeft dit jaar
onder andere op festival Lowlands
gestaan. Niksco duurt tot 03.00 uur.

JOL-kermis
Stichting JOL uit Lottum
organiseert van zaterdag 9 tot en
met maandag 11 november de
jaarlijkse JOL-kermis voor de
jeugd in Lottum. De kermis vindt
plaats in het gebouw van JOL.
Tijdens het fancy fair-festijn zijn
spellen voor de jeugd zoals touwtje
trekken, tafelvoetbal en blikgooien.
Met de spellen zijn punten te
verdienen, waarvan de jeugd prijzen
kan uitzoeken. Verder worden loten
verkocht voor de grote ronde van
het rad van avontuur, waarbij ook
prijzen te winnen zijn. Op zondag
start de kermis om 15.00 uur met
een gratis ronde van het rad van
avontuur voor alle kinderen uit
Lottum die het JOL-briefje van hun
school inleveren. De trekking van de
loten vindt plaats op maandag rond
17.00 uur. De kermis is zaterdag
van 14.30 tot 18.00 uur speciaal
open voor de jeugd. Op zondag is de
kermis open van 15.00 tot 00.00 uur
en maandag, tijdens de paardenmarkt, van 10.30 tot 17.30 uur.

De dag van zijn leven

Martien van de Kerkhof geniet van het concert
De Horstenaar droomde er al jaren
van. Martien van de Kerkhof lijdt al
25 jaar aan de ziekte van Parkinson
en had nog nooit een concert van zijn
favoriete band Rowwen Hèze meegemaakt. Hij uitte zijn grote wens bij
de bandleden en kreeg al snel daarna
te horen dat hij van harte welkom
is op een van de concerten van de

Americaanse band. Niet zonder spanning koos hij voor het afsluitende zondagmiddagconcert afgelopen weekend
in America.
Tijdens het familieconcert genoot
Martien met volle teugen. Martien
werd hiermee beloond voor al die jaren
dat hij zelf voor het geluid zorgde.
Als vrijwilliger draaide hij jaren aan de

Tussen de duizenden Rowwen
Hèze-liefhebbers werd het een hele
mooie dag voor Martien. Drummer
Martîn Rongen liet later nog weten het
geweldig te vinden dat zijn vroegere
maat dit concert kon bijwonen. En
Martien zelf, die had de dag van zijn
leven: “Ik heb een prachtig concert
gehad. Echt mooi”, sprak de Horstenaar
na afloop.
Met Martien genoten er velen van
de slotconcerten van Rowwen Hèze.
Ook dit jaar kwamen fans uit heel
Nederland en zelfs een enkeling uit
België. De Americaanse bandleden
hebben er het hele weekend van genoten. Na afloop bedankten ze iedereen
en in het bijzonder hun vertrekkende
bassist Jan Philipsen. Nadat de doeken
gesloten waren, werd er nog een
laatste foto van de band gemaakt.
Voor het laatst in deze samenstelling,
echt compleet.

Slotconcerten Rowwen Hèze
De slotconcerten van Rowwen Hèze vormen elk jaar weer een hoogtepunt op de sociale kalender in America.
Ook op vrijdag 1 en zaterdag 2 november werden de slotconcerten gehouden. Zondag 3 november stond in het
teken van familie-evenement Zondag in ’t Zuiden.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

NATUURLIJK
met Bram

In deze rubriek krijgen
lezers maandelijks een advies
over gezondheid, op een
natuurlijke manier. Bram
Zaalberg van De 3 Vrouwen en
Bloesem Remedies Nederland
bespreekt welke natuurlijke
preparaten voor welke kwalen
uitkomst bieden.

Self heal Crème
Krachten uit de natuur
voor uw gezondheid
De Self-Heal crème heeft als
basis de Self-Heal plant (Brunel).
Deze plant wordt al eeuwen
gebruikt, voor de huidverzorging
en om te herstellen. De genezende
eigenschappen van deze plant zijn
zo universeel, dat ze in het Engels
“Self-Heal” werd genoemd.
Zeer goed voor de algemene
huidverzorging, ze is voedend en
ontstekingsremmend. Een
uitstekende vochtinbrenger voor de
verjonging van de gezichtshuid.
Ook bijzonder als eerste hulp
crème, ze verzacht verbrandingen,
insectenbeten en schaafwonden.
Kan ook gebruikt worden op
wonden om het herstel te
versnellen (niet voor open
wonden).

Tip
Maak een mengsel tegen
kalk- en schimmelnagels. Neem de
Schüssler celzouten crèmegel nr. 5,
en maak een mengsel met de
essentiële olie van Manuka,
familie van de bekende Tea Tree
olie maar dan zachter.
Smeer 2 maal per dag
op de plaats.

Boeken- en
cd-markt
Stichting Vrienden van
Verzorgingstehuis Elzenhorst in
Horst organiseert zaterdag
9 november een boeken-, platen
en cd-markt in het tehuis.
De markt begint om 11.00 uur
en duurt tot ongeveer 15.00 uur.
De opbrengst van de markt gaat
naar de bewoners van Elzenhorst.
De toegang is gratis.
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Dit advies wordt u aangeboden door

Tijdens de slotconcerten werd
onder andere een filmtrailer getoond
waarin de mannen van Rowwen
Hèze in allerlei filmscenario’s stapten.

Er waren gastoptredens van onder
andere Gers Pardoel, Miss Montreal,
De Kraaien en Guus Meeuwis.
De slotconcerten vormden ook het

afscheid van en het laatste optreden
met bassist Jan Philipsen, die eerder
aankondigde de band te gaan
verlaten.

www.de3vrouwen.nl
www.primaveralife.com
www.bloesemremedies.com

30
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Grubbenvorst

Scholenvolleybaltoernooi
vr 8 november
13.00-15.00 uur
Organisatie: SV Aspargos en
KERNgezond
Locatie: sporthal ‘t Haeren

Kelderdome
za 9 november 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Live op het perron:
Chantilly Lace
za 9 november 21.00 uur
Locatie: Station America

Jaarmarkt

za 9 november 22.30 uur
Locatie: Blok10

ma 11 november 09.00-16.00
uur
Locatie: Markt

Vertoning documentaire
Verstand op Nul

Excursie houtoogst
za 9 november
10.00-12.00 uur
Organisatie: Beheerseindheid
Horst van Staatsbosbeheer
Locatie: start parkeerplaats
Lorbaan

Ladies Night

Hegelsom

za 9 t/m ma 11 november
Locatie: JOL-zaal in De Smetenhof

Cd-presentatie Crist Coppens

Fakkels maken

Dorpsraadvergadering
di 12 november 20.00 uur
Locatie: Zaal Debije

zo 10 november 15.00-23.00 uur
Locatie: café De Lange

Horst

Silvester – In de lift

Breicafé

vr 8 november 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 10 november 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

Proud to be fout

Circus Herman Renz

vr 8 november 19.00-22.00 uur
Organisatie: UsMa
Locatie: OJC Niks

di 12 november 19.00 uur en
wo 13 november 14.00 uur
Locatie: evenemententerrein

Rommelmarkt
zo 10 november 13.00-16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Uitwisselingsconcert
zo 10 november 14.00 uur
Organisatie: Jeugdfanfares
St. Hubertus en St. Caecilia
Locatie: Bondszaal

Openbare dorpsraadvergadering
wo 13 november 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Griendtsveen

Niksco

Kronenberg

vr 8 november
22.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Boeken-, cd- en platenmarkt
za 9 november 11.00-15.00 uur
Organisatie: Stichting Vrienden
van Verzorgingstehuis Elzenhorst
Locatie: Elzenhorst

Optreden Eva Wijnen en
Otherwise

Presentatie zanggroep

The InQubator

zo 10 november 10.45 uur
Organisatie: Zanggroep Name It
Locatie: Barbarakerk

za 9 november
21.00-04.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Melderslo
zo 10 november 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

Clublife VI: 2Dirty en Dj
Maximus
za 9 november 21.30 uur
Locatie: De Gaper

zo 10 november
10.00-15.00 uur
Locatie: De Schatberg

Lezing vliegtuigcrashes
Noord-Limburg

wo 13 november 20.00 uur
Locatie: De Torrekoel

ma 11 november 19.30 uur
Organisatie:
Heemkundevereniging Sevenum
Locatie: De Wingerd

Lottum

Jubileummis in de
buitenlucht

00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

Modelautoruilbeurs

Dorpsraadvergadering met
College van B&W

za 9 november
Organisatie: Wildbeheer- en
jagersvereniging Diana
Locatie: oud Rozenterrein achter
voetbalvelden

za 9 november 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

JOL-kermis

zo 10 november 15.00 uur
Organisatie: Ruud Lenssen en
Stichting PuurCultuur
Locatie: De Kasteelboerderij

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

Aöpening carnavalsseizoen
ma 11 november 20.11 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Gaper

Paardenmarkt
ma 11 november 06.00-16.00 uur
Locatie: Markt

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
Ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053
TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

December
cadeaus

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!

• overtreksets • nachthemden •
• pyama’s • handdoeken • sokken •
• babykleding • lingerie •
• en nog vele andere artikelen •

Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

George & Robert Nabben
Verhuur

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

VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
Boerenovenweg 6 Tienray
Tel. 0478 691669
leefomgeving
& recreatie

plant &
productie

voeding &
gezondheid

ontwerp &
creatie

groene
economie

groene
techniek

dier &
zorg

www.nabbenverhuur.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek

Religie
America
zondag

Heilige mis

America

Meerlo

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.

Huisartsenpraktijk Meerlo
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Broekhuizen

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 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

zondag

Sevenum

zaterdag

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk
Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee
Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Kronenberg
Huisarts Toine Weling A.F.J.M.
Den Bunder 1 Kronenberg
T 077 467 28 29
Spreekuur inloop:
ma, wo en vr 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
di en do 08.00 uur - tot einde

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpost

zondag

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
Heilige mis

09.45

Heilige mis

19.00

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Vrijw.av.
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

De Schuilplaats

Spoedgevallendienst
8 t/m 14 november 2013
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

zondag

vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

kerkdienst
kerkdienst

18.00
19.00
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Vergaderen beej Mooren

Arrangementen vanaf €9,95 p.p.
Voor meer info:
www.beejmooren.nl

16 november

party

Crist Coppens

24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44
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Verloskundige zorg
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Sevenum

(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

112
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Hegelsom

(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

Brand, ongeval of misdrijf

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

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

Alleen dinsdag 12 november:

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.00 - 17.00 uur

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

Grubbenvorst

Venlo

Venray

Heilige mis

11.00

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.

kilo mager varkenspoulet
halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Herinneringen aan Sint Lambertuskerk

‘Het is de kathedraal van de Peel’

Ruud van der Beele pakt zijn
fotoalbums erbij. “Kijk, hier staan we
bovenop het dak van de grote toren

van de Sint Lambertuskerk”, begint
hij te vertellen. Ruud is een zoon van
Ferdinand van der Beele die vroeger

firma F. van der Beele en zonen loodgietersbedrijf Horst bezat. “Mijn vader
heeft de koperen bol op de top van

UITNODIGING

de toren gemaakt. Daarop staat een
ijzeren kruis waarop weer een koperen
haan staat, die mijn vader ook heeft
gemaakt”, zegt Ruud. De Horstenaar
heeft de hele herbouw van de Sint
Lambertuskerk meegemaakt en hielp af
en toe zelf mee. “In het begin, toen er
funderingen werden gemaakt, was het
een kale vlakte. Toen de fundering van
de grote toren onder water liep, werd
aan ons gevraagd of we niet een grote
pomp hadden. Nou, zo’n grote pomp
hadden we niet, maar wel een klein
‘pûmpke’”, lacht Ruud. Hij heeft de
bouw van de fundering tot het dakdekken van de toren gezien. “Ik heb het
van begin tot eind meegemaakt.”
Volgens Ruud werd de grote
toren gerealiseerd in januari 1955,
toen hij twintig jaar was. Ruud: “De
toren was iets later klaar dan de kerk
zelf, vanwege het financiële plaatje.”
De Sint Lambertuskerk werd in de
Tweede Wereldoorlog voor het grootste
deel verwoest door de Duitsers. Toch
kan Ruud zich nog dingen herinneren
van de vooroorlogse kerk. “Ik weet
nog dat de jongens en de meisjes
gescheiden zaten in de kerk. Vanuit de
scholen gingen we naar de kerk toe.
Eerst vond ik het een gewoon gebouw,
maar later begon ik de kerk steeds
mooier te vinden.” Ruud is enthousiast
over de huidige Sint Lambertuskerk.

broodje van de week

Pistolet
met pesto,

Feestelijke boekpresentatie

De HEMEL

OP

“Het is een geweldig gebouw. Ik noem
het ook altijd de kathedraal van de
Peel.”
Ruud heeft nog een speciale
herinnering aan de legging van de
eerste steen door de toenmalige
deken. “De deken had de inwoners
opgeroepen om met zoveel mogelijk
mensen te komen kijken. Indirect liet
hij ook doorschemeren om geld mee
te nemen voor verdere financiering”,
vertelt Ruud. “Tijdens het leggen
ging de sirene van de brandweer af.
Het bleek dat het rieten dak van een
gebouw aan de Herstraat in brand
stond en dat de bewoner zo in paniek
was, dat hij zelfs de brandweer van
Venlo inschakelde. Uit nieuwsgierigheid
trokken de mensen van de kerk weg
om te gaan kijken. De deken bleef toen
vrijwel alleen achter”, lacht de voormalig commandant van de vrijwillige
brandweer Horst.
Tegenwoordig gaan Ruud en zijn
vrouw nog iedere zondag naar de kerk.
“Er zitten minder mensen dan vroeger
en dat is jammer. Toch moet de kerk
zeker behouden worden zoals hij nu is.
De pomp op het Sint Lambertusplein
is ook al verplaatst en daar kan ik me
kwaad over maken. Die hoort op het
midden van het plein. Dat hoort bij de
cultuur van Horst en ik ben een man
van Horst.”

AARDE

rucola, ei en
tomaat

Een magnifiek boek over de Sint-Lambertuskerk in Horst en haar kerkschatten.

1.95

Op vrijdagmiddag 15 november in een pontificale feestelijke
bijeenkomst zal het meest indrukwekkende Horster boek ooit
verschenen worden gepresenteerd in de Sint-Lambertuskerk
Horst. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom van
16.00 uur tot circa 16.45 uur!

€ 29,

95

www.plushorst.nl

U kunt het boek bestellen op de website of
met de bestelbon elders in deze Hallo.

• Formaat: 270 x 360mm en bijna 30mm dik;
• 256 Pagina’s met uitslaanders tot één meter breed;
• 463 nieuw gefotografeerde superafbeeldingen;
• Genaaid gebonden in een met linnen
beklede boekband;
Vanaf 2 december
bedraagt de prijs • Dit uitzonderlijke boek weegt 3 kilo.
€ 44,95 per boek Prachtig om te ontvangen, ideaal om te schenken.

per stuk

www.kerkschattenhorst.nl

BESTELFORMULIER

De HEMEL

OP

AARDE

Een magnifiek boek over de Sint-Lambertuskerk in Horst en haar kerkschatten.

U kunt het boek bestellen op drie manieren:
1 : via www.kerkschattenhorst.nl
2 : aan de balie bij Bruna in Horst
3 : onderstaande bon invullen en bezorgen bij Museum De Kantfabriek,
Americaanseweg 8, 5961 GP Horst (toezenden per post kan ook).
Ondergetekende bestelt één exemplaar van het boek ‘De Hemel op Aarde’.
Prijs € 29,95 per boek (vanaf 2 december € 44,95)
Naam:

Expositie van 16 november tot 2 maart

De HEMEL

OP

AARDE

Een tentoonstelling van rijk versierde liturgische gewaden uit de collectie van de SintLambertuskerk. Deels uit de ‘Gouden Eeuw’ van Horst, namelijk de 17e en 18e eeuw.

Combi-aanbieding vanaf 2 december: bij aankoop in Museum De Kantfabriek van het boek ‘De Hemel op Aarde’
(verkoopprijs van € 44,95) ontvangt u gratis entree in het museum voor twee personen (normaal € 5,00 p.p.)

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur
Museum de Kantfabriek, Americaanseweg 8 in Horst

www.museumdekantfabriek.nl

Museum de Kantfabriek

geldig vanaf 7 t/m 13 november

Het boek De Hemel op Aarde over de kunstschatten van de Sint Lambertuskerk in Horst verschijnt op vrijdag
15 november. Naar aanleiding van de komst van dit boek van Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertuskerk
Horst komen herinneringen en foto’s van vroeger boven drijven. Zo ook bij Ruud van der Beele (78) uit Horst.

Straat:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Email:
Bankrekening:
Handtekening:
Door het plaatsen van uw handtekening geeft u toestemming aan
Stichting Beheer Kunstschatten St.-Lambertus Horst om een incassoopdracht te sturen naar uw bank om eenmalig een bedrag van € 29,95
van uw rekening af te schrijven wegens de bestelling en levering van het
boek De Hemel op Aarde overeenkomstig de opdracht van Stichting
Beheer Kunstschatten St.-Lambertus Horst. Na ontvangst van uw
betaling, ontvangt u per post of per e-mail een gewaarmerkte tegoedbon.
U kunt het boek bij overlegging van de tegoedbon vanaf vrijdagmiddag
15 november na 17.00 uur ophalen bij boekhandel Bruna in Horst.

