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‘Af en toe
een sneeuwwitje’
Als de ruim tweehonderd havo- en vwo-brugklassers de aula binnenstormen, is het moeilijk
voor te stellen dat deze vrolijk joelende bende kinderen al alcohol nuttigt. Het jongetje met die
net te grote tas met een pilsje in de hand? Het meisje met het beugeltje met een Breezer?
Het tegendeel wordt bewezen. Na de vraag: wie heeft al eens een slokje alcohol gehad? steken
bijna alle elf- en twaalfjarigen hun hand op.

De eerstejaars op het Dendron
College in Horst kregen afgelopen week
les in preventie over alcohol. Met nog
zo’n zes of voor sommigen zelfs zeven
jaar te gaan voordat ze alcohol mogen

nuttigen, lijkt dat misschien wat vroeg.
Maar niets is minder waar, aldus Jan
Hesen, coördinator Veiligheid en Welzijn
op het Dendron College.
Lees verder op pagina 08

Groen licht Kantfabriek
De uitbreiding van Museum de Kantfabriek in Horst kan doorgang vinden. Vanaf december is het museum
eigenaar van een nabijgelegen loods en omliggende grond. Dat laat voorzitter Marcella Dings weten.
Stichting Museum De Kantfabriek
kreeg maandag 10 november te horen
dat de koop van het naastgelegen
terrein en een loods doorgang kon
vinden. De verkoper verkocht het
gehele perceel, waar ook een woning
op stond. “Nu de koper van de woning
alles rond heeft, krijgen wij ook groen
licht”, aldus Dings. De Kantfabriek kan
nu een werkplaats, opslagruimte en
grotere parkeerruimte toevoegen aan
het bestaande museum. In de loods
moet nog een en ander aangepast
worden, maar volgens Dings heeft
het museum daar al ideeën voor.
Gemeente Horst aan de Maas staat

garant voor de lening van 98.000 euro
voor de uitbreiding. Eerder al gaf het
museum aan behoefte te hebben aan
uitbreiding. Met de extra ruimte verwacht ze met name beter in staat te zijn
om wisseltentoonstellingen te organiseren. Deze tentoonstellingen trekken juist
veel bezoekers en zijn daarom belangrijk
voor de ontwikkeling van het museum,
geeft de stichting aan. Sinds de opening
in 2009 trekt de Kantfabriek stijgende
aantallen bezoekers. Sinds 2011 liggen
de bezoekersaantallen boven 8.000
per jaar. Onlangs verwelkomde het
museum haar 10.000e bezoeker van
het jaar. Museum de Kantfabriek toont

de komende maanden de tentoonstelling De Hemel op Aarde, een
verzameling rijk versierde liturgische
gewaden, paramenten genaamd, uit
de collectie kunstschatten van de Sint
Lambertuskerk in Horst. Het oudste
exemplaar dateert uit 1669 en is vervaardigd bij gelegenheid van de begrafenis van Wilhelmina van Bronckhorst,
de echtgenote van kasteelheer Willem
Vincent van Wittenhorst. Er is speciale aandacht voor de door Humbert
Randag (1895-1965) ontworpen
paramenten. De tentoonstelling wordt
verlevendigd met filmbeelden van het
rijke roomse leven in Horst.

www.ahhorst.nl
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EOD naar Kanaalweg

Gemeente wil voor- Granaat gevonden in
rang ‘eigen volk’ Griendtsveen
Hoewel de gemeente nu nog geen invloed kan uitoefenen op de manier
waarop sociale huurwoningen worden toegewezen, ziet zij daar in de
toekomst wellicht mogelijkheden voor. Het College van B&W van Horst aan
de Maas hoopt na een nieuw wetsvoorstel voorrang te kunnen geven aan
lokale woningzoekenden.
Het College van B&W van Horst aan
de Maas onderzocht de mogelijkheden
om lokale woningzoekenden voorrang

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
en Swolgen
brochure
Centrum Management
flyer ’Intocht sinterklaas’ en
’Pietenpret’
Kempen Media
plak- en kleurplaat Sinterklaas

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 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 Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

te verlenen naar aanleiding van vragen
in een commissievergadering van de
gemeenteraad.
Volgens de gemeente moeten
de woningcorporaties de wettelijk
vastgestelde normen hanteren voor het
toewijzen van sociale huurwoningen. Zo
is er een maximum gesteld aan de huur
en het inkomen van de huurders. “De
corporaties toetsen aan de voornoemde
criteria en niet aan de binding van een
huurder met een betreffende kern”,
laat het college weten. Zij stelt dat
de gemeente nu nog geen wettelijke
mogelijkheden heeft om invloed uit te
oefenen op het toewijzingsbeleid van
corporaties.
De Huisvestingswet die momenteel
op de agenda van de Tweede Kamer
staat, kan hier verandering in brengen.
Deze wet maakt het mogelijk om in
een verordening regels op te nemen
over het verhuren van goedkope
woningen.
De gemeente ziet na de inwerkingtreding van de nieuwe wet meer
mogelijkheden. Zij denkt daarbij aan
voorrang voor starters uit de eigen
gemeente, lokale doorstromers en
ouderen die in de buurt willen blijven
wonen. Ook “personen met een belang
voor de lokale samenleving omdat zij
werkzaam zijn in het onderwijs, bij
hulpdiensten of in de zorg” zouden
voorrang kunnen krijgen. De maatregelen kunnen echter pas genomen
worden als de Tweede Kamer de wet
aanneemt.

Een inwoner van Griendtsveen vond op zaterdag 9 november een granaat langs het kanaal aan de Kanaalweg in
Griendtsveen. De man schakelde hierop politie Horst in, die vervolgens de explosievenopruimingsdienst (EOD) liet
komen.

“Zaterdagavond heb ik voor ons
huis bij het ruimen van het blad langs
het kanaal aan de Kanaalweg in
Griendtsveen een granaat gevonden.
Ik heb er wat blad opgelegd om de
granaat uit het zicht te houden”, licht
de inwoner uit Griendtsveen zijn vondst
toe. De man deed een melding bij politie Horst, die kwam kijken en vervol-

gens de EOD inschakelde. Deze heeft de
granaat zaterdag op locatie bekeken.

Naar springplaats
in America
De EOD constateerde dat de kop
van de granaat eraf was en deze dus
verder intact en niet gevaarlijk was.

Zij heeft de granaat maandagochtend
11 november meegenomen en op
een springplaats in America gelegd.
De granaat wordt binnenkort tot
ontploffing gebracht. De granaat
is 35 centimeter lang en heeft een
doorsnee van 7 centimeter. Volgens de
politie gaat het vermoedelijk om een
granaat uit de Tweede Wereldoorlog.

Geen wethoudersfunctie voor Wijnhoven

Verschuivingen binnen CDA
Wethouder Loes Wijnhoven (CDA) heeft besloten zich beschikbaar te stellen voor de kieslijst van het CDA Horst aan de Maas, maar niet als kandidaatwethouder voor de volgende bestuursperiode.
“Een wethoudersfunctie binnen
het dagelijks bestuur van Horst aan
de Maas is op de allereerste plaats
een bijzondere en mooie uitdaging
om te mogen doen. Dit ervaar ik nu
elke dag. Een bijdrage kunnen leveren
aan onze samenleving voelt goed”,
stelt Wijnhoven. Zij merkt echter
dat het wethouderschap veel tijd en
energie vraagt.

“Een combinatie met het hebben
van een fantastisch gezin met jonge
kinderen die inmiddels in een leeftijd
komen dat ze steeds meer vragen
en een eigen bedrijf, wordt steeds
lastiger.”
Wel blijft Wijnhoven beschikbaar
voor de kieslijst van het CDA voor de
gemeenteraad. Huidige CDA-raadsleden
Petra Leijssen-Versteegen en Marlies

Geen misdaad

Kapotte autoruit
ongeluk
In HALLO Horst aan de Maas van vorige week stond een foto van een
auto met een ingetikte autoruit. Dit bleek echter onjuist. Volgens de
eigenaresse van de auto was de kapotte ruit een ongelukje.
Een vrachtwagen had de kapotte
ruit veroorzaakt. De chauffeur had
een briefje en een groene kaart in de
kofferbak achtergelaten.

De auto wordt gemaakt en de
schade wordt vergoed door degene
die er tegen aan is gereden, aldus de
eigenaresse.

Janssen geven beide aan niet verder te
gaan in de raad. Leijssen: “De komende
jaren ga ik mijn aandacht en tijd richten

op ons gezin en mijn bedrijven.”
Janssen blijft bestuurlijk actief binnen
CDA Limburg.

Winters 3-gangen
lunchmenu

2 gangen Lunch/Diner

€27,00

€13,50
€20,00

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Klachten over parkeersituatie

Parkeerverbod
Peperstraat Sevenum
Aan het begin van de Peperstraat in Sevenum zijn twee weken geleden door gemeente Horst aan de Maas gele
onderbroken strepen geplaatst aan beide kanten van de weg. De strepen betekenen dat mensen daar niet meer
mogen parkeren. De gemeente heeft de strepen aangebracht omdat het parkeren in dit deel van de Peperstraat
leidde tot gevaarlijke situaties.

Speculaas
met smaak

HORST • GRUBBENVORST

Gemeente Horst aan de Maas geeft
aan dat ze klachten heeft binnengekregen over de parkeersituatie in het
deel van de Peperstraat. Hierop is ze
de situatie ook zelf gaan bekijken. De
gemeente zegt dat het parkeren in dit
deel van de straat leidde tot onoverzichtelijke situaties. Voor auto’s die
vanaf de Markt de Peperstraat in willen
rijden, werd volgens de gemeente de
doorgang gesperd zodra een tegenligger naderde. Hierdoor konden deze
auto’s vaak geen kant meer op en
moesten ze soms achteruit de Markt
weer oprijden, meldt de gemeente.
De gele onderbroken strepen zijn
aan beide kanten van de weg aangebracht. Aan een kant van de straat

gold al een verbod om stil te staan. Een
buurtbewoonster geeft aan dat ze het
begin van de straat ook een gevaarlijk
punt vindt. “De vrachtwagens die soms
door de straat rijden, maken het erg
druk en gevaarlijk.” Ze was, net als
veel andere buurtbewoners, verrast
door de komst van de gele strepen. “De
strepen zijn bedoeld voor de veiligheid
en dat is prima. Wel vragen wij ons
af waarom er acht strepen geplaatst
zijn. Zes was ook genoeg geweest qua
lengte.” De gemeente geeft aan dat
het wenselijk is dat op de eerste vijftien meter van de weg niet geparkeerd
wordt, zodat er een overzichtelijke
entree in de Peperstraat ontstaat en
voertuigen vooraan nog tijdelijk stil

kunnen staan om een tegenligger te
laten passeren.
Een andere buurtbewoner was ook
niet op de hoogte van de komst van
de strepen. “We vinden het parkeerverbod qua veiligheidsoverwegingen
prima, alleen had de gemeente de
bewoners wat moeten laten weten.”
De gemeente meldt dat bewoners voor
grote verkeersmaatregelen wel op de
hoogte worden gebracht. Voor een
beperkt parkeerverbod als dit geldt dat
echter niet.
Voor alternatieve parkeerplaatsen
wijst de gemeente het nieuwe parkeerterrein bij sporthal De Kruisweide aan.
Volgens de gemeente kan ook verderop
in de Peperstraat geparkeerd worden.

Mogelijke verandering
trein Venlo-Den Haag
De intercity-verbinding van de Nederlandse Spoorwegen (NS) tussen Venlo en Den Haag wordt eind 2016
waarschijnlijk aangepast. De trein, die ook stopt op station Horst-Sevenum, rijdt dan nog maar tot Eindhoven.
De NS benadrukt dat de plannen
nog erg onzeker zijn. “Het is voorbarig
om hier nu al uitspraken over te
doen. Het bouwen van een geheel
nieuwe dienstregeling heeft veel
voeten in de aarde. Er zal eerst meer
duidelijkheid moeten komen voordat
de plannen doorgang vinden. Wanneer
deze plannen definitief worden, is
niet bekend. Dat zal onder andere
afhangen van de besprekingen met
staatssecretaris Wilma Mansveld van
Infrastructuur en Milieu.”
Gedeputeerde van provincie
Limburg, Patrick van der Broeck, geeft
aan het in eerste instantie niet eens
te zijn met de plannen van de NS.

Alleen dinsdag 19 november:

Kilo half-om-half gehakt
voor de helft van de prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Onze

Overstappen in Eindhoven

De NS geeft aan dat de aanpassing van de treinverbinding efficiënter
is. “De verbinding wordt aangepast
om het vervoer van grote groepen
treinreizigers efficiënter te maken.
In de plannen worden verschillende
intercity’s over de HSL gereden om
tijdwinst te behalen. De grootste
groep reizigers reist op het traject
tussen Den Haag en Eindhoven.
Percentueel is de groep die van en
naar Venlo reist veel kleiner. Het zou
daarom in dit scenario efficiënter zijn
om bij Eindhoven te keren en tussen Eindhoven en Venlo een andere
verbinding te leggen”, aldus een
woordvoerder van de NS.

Crist Coppens

“Ik ben niet voor het verdwijnen van
de intercity tussen Den Haag en Venlo.
Een extra overstap in Eindhoven is
overbodig. Dan pakken de mensen
waarschijnlijk eerder de auto dan de
trein. En dat willen we voorkomen. Ik
ben dus tegen deze beslissing, tenzij
zich er een beter oplossing voordoet
dan nu. Zo zijn er bijvoorbeeld
plannen voor grensoverschrijdend
vervoer naar bijvoorbeeld de Duitse
stad Düsseldorf. Als er in Eindhoven
overgestapt kan worden op deze
trein, dan is hier zeker over te
praten.” Ook de gedeputeerde gaat
in gesprek met staatssecretaris
Mansveld.

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
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Lezersonderzoek

Veel reacties op enquête
HALLO Horst aan de Maas
Op de enquête over nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas, die bij de editie van 7 november zat, is al veel
respons gekomen. Op dinsdag 12 november waren ongeveer driehonderd enquêtes via www.hallohorstaandemaas.nl
ingevuld en kwamen zo’n tweeduizend enquêtes via de post binnen.

Gladheidsbestrijdingsplan

Geen zoutkisten
meer
Gemeente Horst aan de Maas gaat dit jaar geen zoutkisten meer
verzorgen. Dat staat in het nieuwe gladheidsbestrijdingsplan. Ook zijn
enkele routes ligt gewijzigd.
Vorig jaar al werd aangekondigd
dat gemeente Horst aan de Maas de
zoutkisten de komende winter niet
meer zou verzorgen. De gemeente
wil hiermee enkele honderden euro’s
aan zout besparen en, afhankelijk
van het weer in de winter, zo’n
honderd tot tweehonderd manuren
werk.

Ook zijn enkele routes aangepast.
In Lottum wordt een gedeelte van de
Hombergerweg niet meer gestrooid.
Hiervoor zijn de Stokterweg en
Ulsheggerweg in de plaats gekomen.
Onder andere de parkeerplaatsen bij
het gezondheidscentrum in Meerlo en
bij De Kruisweide in Sevenum worden
aan de strooiroutes toegevoegd.

Chinezen kopen
Sevenums
carnavalsbedrijf
Het Sevenumse carnavalsbedrijf Scheepers, dat opereert onder de
naam PartyXplosion, is overgenomen door het Chinese bedrijf Meisheng.
Vanaf 1 november mag dit Chinese bedrijf zich officieel de nieuwe
eigenaar noemen van Scheepers.

Wouter Hermans, student commerciële economie en stagiair bij Kempen
Communicatie, stelde de enquête op
en is blij met de hoeveelheid reacties.
“Mijn eerste reactie toen ik zag hoeveel
enquêtes al waren binnengekomen,
was ‘wauw’. Dit had ik echt niet verwacht en al helemaal niet in zo’n snel
tempo”, zegt Wouter.

Wouter had 380 serieuze reacties
nodig voor een betrouwbaar en statistiek beeld over nieuwsblad HALLO Horst
aan de Maas. “Als je binnen een kleine
week al zoveel reacties krijgt, dan laat
dat de betrokkenheid zien van mensen
bij nieuwsblad HALLO Horst aan de
Maas. Je ziet dat mensen er energie in
willen steken”, zegt de student.

Wouter is inmiddels bezig met het
verwerken van de resultaten van de
enquêtes. Uit de enquêtes, die deel
uitmaken van een lezersonderzoek,
wordt geconcludeerd op welke punten
nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas
verbeterd kan worden. Invullen en
opsturen van de enquête kan nog tot
vrijdag 22 november.

Opsporing Verzocht

AUTO ACCU’S
VANAF € 39,- Negentien tips na

WWW.STERACCU.NL
2 JA AR
TIE
GARAN

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO

DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

Iets te vieren?
• Voor alle feesten
en partijen
• Aantrekkelijke
arrangementen
• Alles uit eigen
keuken
Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.nl

uitzending ontvoering
Het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht besteedde
dinsdagavond 5 november aandacht aan de poging tot ontvoering in Tienray
op 31 augustus. In totaal kwamen er tot nu toe negentien tips binnen.
In de nacht van vrijdag 30 op
zaterdag 31 augustus fietste een vrouw
(22) naar huis richting Tienray. Op de
Tienrayseweg stond een grijze kleine
hoekige auto langs het fietspad. Een
man greep haar vast en dwong haar
de auto in. Een tweede man achter
het stuur reed weg richting Tienray.
De vrouw wist uiteindelijk op de
Spoorstraat uit de auto te springen,
maar ze werd aan haar haren nog
enkele meters meegesleept. Toen ze

loskwam, wist ze bij bewoners van de
Spoorstraat hulp te halen. De mannen
zijn niet meer gevonden. De meeste
tips die naar aanleiding van de uitzending zijn binnengekomen, gaan over
de kleding die getoond is en de auto
die bij dit incident gebruikt zou zijn. De
informatie die binnengekomen is naar
aanleiding van alle tips wordt door de
politie verder bekeken en uitgezocht.
Getuigen kunnen zich nog altijd melden
bij de politie via 0900 88 44.

Weer ongeval A73
Op snelweg A73 ter hoogte van Horst is woensdag 6 november rond
21.10 uur een ongeluk gebeurd tussen twee personenauto’s. Een 20-jarige
bestuurder uit Rotterdam raakte in een slip en kwam dwars op de rijbaan te
staan, waarna een 44-jarige vrouw uit Maasbree tegen zijn auto aan reed.
De 20-jarige Rotterdammer reed
op de A73 toen hij ineens een harde
klap hoorde en in een slip raakte. Hij
botste hierop tegen de vangrail en
kwam vervolgens dwars op de rijbaan
terecht, aldus een politiewoordvoerder.
Een 44-jarige Maasbreese kon de auto
niet meer ontwijken en reed tegen de

linkerflank van de auto aan. De vrouw
en de man kwamen er met lichte
verwondingen vanaf. Beide bestuurders
zijn voor controle naar het ziekenhuis
in Venlo gebracht. De precieze oorzaak
van het ongeval is onbekend. Politie
Horst doet geen technisch onderzoek
meer.

Scheepers is een import-,
export- en groothandelsbedrijf dat
gespecialiseerd is in carnavals- en
feestartikelen. Het familiebedrijf werd
33 jaar geleden opgericht en geldt als
één van de grote handelsbedrijven
in carnaval- en feestartikelen in
Nederland.
Het bedrijf met vijftien werknemers ging op zoek naar een
strategische partner en vond deze in
branchegenoot Meisheng, dat onder
meer kleding gebaseerd op animatieen filmfiguren van Disney produceert.
Directielid Ton Scheepers: “Vanuit
een strategisch perspectief hebben
wij gekozen voor een overname. De
belangrijkste overwegingen daarbij
waren schaalvergroting en interna-

tionalisering. Meisheng zocht een
depot in Europa om hun product op
de markt te brengen, vandaar dat
Scheepers sinds 1 november onder de
Chinese vlag vaart.”
Wat deze overname voor het
bedrijf gaat betekenen, is nog
niet helemaal duidelijk. “Ons
marketingteam zit momenteel in
China om plannen te maken voor
de toekomst. Maar wij zijn al 33
jaar bezig met het verkopen van
carnaval- en feestartikelen en dat zal
zo blijven. Wij concentreren ons nog
steeds op de Nederlandse, Belgische
en Duitse markt met het doel een
steeds breder, mooier en feestelijker
assortiment aan te bieden”, aldus
Scheepers.
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Uitleg drie projecten in de Peel

‘Het zijn drie pareltjes in een groot snoer’
Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP) organiseerde op vrijdag 8 november een informatieavond bij de
Golfhorst in America over de actuele stand van drie projecten in natuurgebied de Zwarte Plak in de Peel. Tijdens de
avond werd onder andere uitleg gegeven over de Kamiël van de Piël, de Zuringspeel en het monument voor
Christiaan Hesen, alias Rowwen Hèze.

er een put langs de fundamenten te
staan, omdat Hèze die ook had. Bij het
monument kunnen bezoekers stilstaan
bij het leven van Christiaan Hesen
en informatie lezen over deze man.”
Het project Kamiël van de Piël is van
Groengroep Sevenum. “Dit wordt een
oriëntatiepunt op de Zwarte Plakheide
en is geïnspireerd op een oude foto
van de Peel, waarop een boom staat
die ‘kameelboom’ werd genoemd. Die
boom heet zo omdat hij het silhouet
heeft van het dier”, zegt Philipsen.
Hij geeft aan dat de Kamiël van de
Piël een kunstwerk wordt langs de

fietsroute waar mensen even kunnen
rusten en informatie kunnen lezen over
de Zwarte Plakheide.
Namens gemeente Horst aan de
Maas was wethouder Paul Driessen
aanwezig: “Begin dit jaar hebben we
het startsein gegeven voor de herinrichting van natuurgebied de Zwarte
Plak. Deze drie nieuwe projecten
zijn drie pareltjes in een groot snoer.
De gemeente is trots dat dit gedaan
wordt.” Het CEZP is opgericht door
Knopenlopen Sevenum, dorpsraad
America, Groengroep Sevenum en
fanclub van Rowwen Hèze.

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
Jan Philipsen tijdens de presentatie
Jan Philipsen, ex-bassist van
Rowwen Hèze en voorzitter van het
CEZP, presenteerde vier projecten, te
beginnen met de fietsroute. Philipsen:
“De fietsroute loopt door natuurgebied
de Zwarte Plak en de aanleg begint
in het voorjaar. Door middel van het
fietspad willen we de cultuurhistorische
kant van het gebied naar de mensen
brengen.” Het fietspad wordt onder

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

andere gerealiseerd door gemeente
Horst aan de Maas, Landschap Horst
aan de Maas en Groengroep Sevenum.
Het uitkijkpunt op de Zuringspeel is
een project van Stichting KnopenLopen
Sevenum. “Er komt een toegangsbrug
en een altaar op de top van de 22
meter hoge heuvel. Zo maken we de
top publiek toegankelijk”, gaf Philipsen
aan.

Het herdenkingsmonument voor
Christiaan Hesen is een initiatief
van dorpsraad America en de fanclub van Rowwen Hèze. Philipsen:
“Het monument wordt geplaatst aan
de Slengweg, waar waarschijnlijk de
laatste plaggenhut van Hèze heeft
gestaan. Er worden fundamenten
aangelegd voor een plaggenhut, waar
mensen in kunnen zitten. Ook komt

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

Brandje Sint
Maartenshoop Horst
Brandweer Horst kreeg maandag 11 november rond 13.30 uur een melding binnen van een brandje op de hoek
van de Westsingel en Schoolstraat in Horst. Het ging om een Sint Maartenshoop, die smeulde.

van 16 november 2013 t/m 2 maart 2014
Expositie in Museum de Kantfabriek

De Hemel
op Aarde
Textielschatten van de
St.Lambertuskerk in Horst

www.museumdekantfabriek.nl

BUFFET
AMBACHTELIJK

Brandweer Horst geeft aan dat
het waarschijnlijk om kinderen gaat,
die met de troshoop aan het spelen
waren, waarop de hoop begon te
smeulen. Toen de brandweer aan-

kwam met één wagen waren de
kinderen al weg. De brandweer heeft
de hoop uit elkaar getrokken en het
met water geblust.
Volgens de brandweer was het

mooi weer en zijn de kinderen mede
daarom wat gaan doen. Het gebeurt
af en toe dat een Sint Maartenshoop
van tevoren brandt of smeult, geeft de
brandweer aan.

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Dankbetuiging

Voor al uw blijken van steun, belangstelling en medeleven
in welke vorm dan ook, bij het overlijden van

Mieke Verberkt-Mulders

Met een lach en een traan,
heeft ons mam en oma het leven verlaten
De rijke herinnering aan haar bijzondere humor,
kracht en uitstraling dragen wij met ons mee

Bets Clausen-Kallen

Verberkt †
mama van Maudje †

echtgenote van Wiel

echtgenote van

willen wij u hartelijk bedanken.

Hans Clausen

Familie Mulders
Familie Verberkt

Zij overleed in de leeftijd van 67 jaar.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 17 november 2013 om 10.30 uur
in de Dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst.

Dankbetuiging

Wie kan er een mooier afscheid wensen
een kerk zo vol 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 mijn Bert, ozze pap altijd bij ons zijn.

Bert(je) van den Munckhof

Horst, Hans
Horst, Mirjam en Twan
Roel, Willem
Hegelsom, René en Lilian
Demi en Ron
Imke, Kayleigh
Venlo, 5 november 2013
Thomeerstraat 5, 5961 JS Horst
De crematie heeft op 9 november plaatsgevonden.

Mam
kinderen en kleinkinderen
Met speciale dank aan het team van de afdeling
Morgenzon/Regenboog en vrijwilligers Elzenhorst.

Dankbetuiging

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, vader, schoonvader, opa en superopa

Hendrik Derkx

Mit verslagenheid hebbe weej kennis genoame
ván ‘t overlieje ván iën ván ós groëte veurgengers en ald lid, d’n hiër

Márt Wismans
Ziene bizoonder groëte eenzet en betrokkenheid
in ós jónge joare zulle weej mit dankbaarheid blieve gedaenke.
Wij waense zien femilie veul sterkte toe
um dit groëte verlees te drage.
Besteur en lede vá
Carnavalsveriëniging D´n Dreumel
Hórst

zeggen wij u hartelijk dank.
Drika Derkx-Hoex, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 16 november
om 18.00 uur in de parochiekerk te Sevenum.

13-11-2012

13-11-2013

Léon Gooren
Naailes bij Atelier Chantal,
in kleine groepjes. Tevens kleding
veranderen en creatieve ideeën.
www.atelierchantal.nl, Houtstraat 12,
Meterik. Tel. 06 53 61 79 88.
Wijnproeverij 22 november
Zie www.slijterijweijs.nl

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Sinterklaas Namens werkgroep Sint
Nicolaas te huur Sint en Pietenpakken
077 398 45 31.

Bloemenkwekerij

Reintjes
Grafmonumenten
en restauratie

Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl

Zomaar ineens…
…is er een jaar voorbij.
Een jaar zonder Léon en waarin onze Jules werd geboren.
Zo onwerkelijk en nog steeds niet te bevatten.
Een jaar met overweldigend vele blijken van medeleven,
in welke vorm dan ook.
Wij voelen ons door vele handen gedragen.
Hiervoor willen wij u heel hartelijk danken.
Het raakt ons diep.
Nicole en Jules
Familie Gooren
Familie Coenders
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.

Dag en nacht bereikbaar

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

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)
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Wijnproeverij 22 november
Zie www.slijterijweijs.nl
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.
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
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.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis advies/offerte aan huis! Tel.
06 53 88 61 01 (Pascal van Kempen).
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.
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
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.
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.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Kom je ook bij ons naar de
peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal. Op
maandag en woensdagmorgen. Voor
meer informatie zie www.hosema.nl
of bel 077 398 27 97.
Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de
longen en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Juul’s Kruidenhoekje Inloopdag.
Zaterdag 16 november van 09.30 u tot
13.30 uur inloopdag bloesemremedies
en celzouten met uitleg wat ze voor u
kunnen betekenen. Wenst u daarna een
flesje met de gekozen bloesems dan
zijn de kosten € 10,00.

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Totale leegverkoop, ook Kerst
Bij Florale Vormgevers te Horst
ook kerstartikelen. Tot 25 december
elke middag open! 13.30 - 17.30 uur,
behalve zondag. Koopzondag,
1 december en 22 december.
Loevestraat 37 Horst.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600
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Voor de vele felicitaties en gelukwensen
ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk,
willen wij iedereen hartelijk bedanken.

Thei en Mia Cuppen-Litjens

Piet Parkiet vogelkooien Horst.
Degelijke vogelkooien en alles wat je
nodig hebt voor je gevederde vrienden.
Zoals vogelslaapzakjes, speeltuintjes en
nog veel meer. Ook handtamme grasparkieten. www.pp-dierenverblijven.nl
06 36 02 05 62
Rits stuk? vd wijstkleinvak.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!
Te huur vrijstaand woonhuis met
garage in Lottum. Info: Groengoed
Makelaardij 077 398 75 76.
Te huur in Winterberg 4 persoons
appartement, ligging aan de bobbaan
en bikepark. Deze winter en met kerst
en oud op nieuw nog vrij. Voor info mail
naar jeanne.verdellen@hotmail.com

Totale leegverkoop
bij Florale Vormgevers te Horst.
Eén maand lang elke middag open van
13.30 tot 17.30 uur, behalve zondag.
Koopzondag 1 december. Florale
Vormgevers, Loevestraat 37 Horst.

Citaverde start weer met
speculaasactie
De speculaasactie van het Citaverde College en Stichting Nativitas uit Horst is weer begonnen. Tijdens de actie
gaan leerlingen van het Citaverde College langs de deuren om speculaas te verkopen. De opbrengst gaat naar een
kindertehuis op het eiland Flores in Indonesië.

Geboren

Noa

11 november 2013
Dochter van
Rob en Nicole
Keizers-van Vegchel
Gebr. Douvenstraat 44
5961 DR Horst
Beuken haagbomen tuinplanten.
Beuken 0,79 leibomen 10-12 3.5 meter
hoog 39,95 viooltje 0,25 alle bomen
25% korting ex leivormen. Tuinplanten
de laagste prijzen eigen kweek.
Plantencentum van den Beuken
St. Jansstr 43 Meterik 06 30 58 79 98.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
Vanaf heden weer biologisch geteelde magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
Amarylissen te koop. Zowel bol/pot
magazijnbakken, rollenbanen,
als snijbloemen. Bij bloemenstalletje
op de Meterikseweg 124 Horst, Cuppen. g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
Kerstworkshop Fiore creatief.
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Petra Nabben, Mgr. Jenneskensstraat 8, Sevenum tel. 077 398 80 37.
Meerlo www.fiore-creatief.nl
Ook zat. open 08-17u.
Te huur woning/kantoor Horst.
Eengezinswoning, hoek-bungalow met
Kinderdagverblijf Bambino
binnenterras. Ideaal voor wonen bij
biedt kleinschalige opvang
eigen kantoor/praktijk. Opp. woning:
aan kinderen van 0 tot 4 jaar
63 m2. Opp. kantoor (incl. ruime wachtruimte) 61m2. Vraagprijs € 800,=/mnd
excl. Bel 06 27 29 47 67
Al eens aan flexibele kinderopvang
gedacht voor hetzelfde uurtarief als
dagopvang? Kijk eens op
www.huizezeldenrust.nl en maak
geheel vrijblijvend een afspraak
06 24 42 02 67.
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Kinderdagverblijf

Bambino

Quinty Jacobs en Noëlle Swinkels
gingen op vrijdag 8 november langs op
het gemeentehuis van Horst aan de
Maas om wethouder Ger van Rensch de
eerste pakken speculaas aan te bieden.
Hiermee werd officieel het startsein
gegeven van de actie.
In de week voorafgaand aan de
start werden de nieuwkomers van de
school uitgebreid geïnformeerd over
het doel van de actie. In het bijzonder
werd verteld over het kindertehuis,
dat enkele maanden geleden door een

modderlawine zwaar werd beschadigd.
Door deze lawine zijn de keuken en
bijgebouwen van het tehuis onbruikbaar geworden. Ook is dit deel van
het complex niet meer bereikbaar
met machines. Het opruimen van de
modder en de meegevoerde stenen en
bomen moet met de hand gebeuren
en is een gevaarlijk karwei. Hiervoor is
ruim 16.000 euro nodig. Het opbouwen
van de keuken, bijgebouwen en het
treffen van veiligheidsmaatregelen kost
18.000 euro.

Het kindertehuis op Flores
is één van de zes tehuizen van
een project van de Belgische
ontwikkelingswerkster mevrouw
Colson. Voor dit project zetten het
Citaverde College en de Stichting
Nativitas zich al jaren in.
Ook Stichting Harapan uit Best
houdt een speculaasactie. De Louisa
Stichting uit Den Haag heeft 4.500
euro toegezegd. De Wilde Ganzen
hebben aangegeven de actieopbrengst
met 55 procent te verhogen.

T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

Bied zich aan als oppas! Overdag en
eventueel s ’avonds. Ik ben 19 jaar en
heb al enige ervaring. Voor meer informatie bel naar: 06 18 54 29 41.
Leer zelf websites maken
Workshop “Leer je eigen websites
maken” 19 november Meerlo.
Een betaalbare website láten maken?
www.websitesaandekeukentafel.nl
Pedicure Myriam Wagemans
Voor uw voetverzorging, ook voor
reuma- en diabetesclienten (ook met
simm’s classificatie). Aangesloten bij
ProVoet. Bel voor een afspraak
077 398 71 05 of 06 30 61 99 43.

Fietsverlichtingscontrole
Vrijwilligers van afdeling Horst aan de Maas van Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben de
afgelopen weken met assistentie van de politie de verlichting van honderden fietsen gecontroleerd.
Dit gebeurde onder andere op het Dendron College en het Citaverde College in Horst en op enkele
basisscholen.
In het kader van de landelijke fietsverlichtingsactie van VVN Dit is Kees, zie jij hem? hebben de
vrijwilligers van VNN en de politie fietsen gecontroleerd. VVN geeft aan dat de verlichting van de fietsen elk
jaar beter wordt. Gevaren die ontstaan door gebrekkige verlichting verdienen nog steeds de nodige
aandacht, meldt VVN. Op donderdagmiddag 7 november kwamen alle kinderen van groepen 3 tot en met 8
naar basisschool De Wouter in America. Naast een controle draaide het programma Lightwise van de ANWB,
waarin veilige fietsverlichting voor de leerlingen centraal stond.
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Agenda
America
Intocht

zo 17 november 13.45 uur
Locatie: start Beukenhofje

Aankomst
zo 17 november 15.15 uur
Locatie: veer aan de Maas

Sinterklaasdisco
Feest
zo 17 november aansluitend
Locatie: Bondszaal

Broekhuizen(vorst)
Intocht

zo 24 november 14.30 uur
Locatie: aan de Maas

Evertsoord –
Kronenberg
Intocht

zo 17 november 13.45 uur
Locatie: kerkplein

zo 17 november aansluitend
Locatie: de Smetenhof

Meerlo
Intocht

zo 24 november 13.30 uur
Organisatie: Sinterklaas Comité
Locatie: ’t Brugeind

Melderslo
Intocht

za 23 november 14.00 uur
Locatie: kerkplein

Feest
Feest

Samen Sintermerte vieren

zo 17 november aansluitend
Locatie: De Torrekoel

In Melderslo is kinderopvang ’t Nest onlangs gestart met een kindcentrum bij het multifunctioneel
centrum De Zwingel. Doordat het kindcentrum vlakbij ligt, worden senioren van de dagbesteding in
het MFC regelmatig samengebracht met de peuters van de kinderopvang. Zo kunnen de
twee generaties met elkaar interacteren. Onlangs vierden de groepen samen Sintermerte.

Griendtsveen

Vervolg voorpagina

Grubbenvorst

‘Af en toe een sneeuwwitje’
Samen met het Vincent van Goghinstituut en Synthese werd de alcoholpreventiecampagne ingezet. “Dat
begon met een ouderavond. We vinden het belangrijk ook de ouders te
betrekken. In een presentatie hebben
we geprobeerd de gevolgen van alcohol in beeld te brengen. Aansluitend
aan de preventiecampagne hier volgt
een mentorles waarin een ‘contract’
met de leerlingen wordt afgesloten
waarin ze beloven niet te zullen drinken”, aldus Hesen.

Alcohol drinken is leuk
“Jij mag nog lang niet drinken”,
zegt Joris Fleuren van Vincent van
Gogh tijdens de presentatie. Een
zucht galmt door de aula. Het idee
dat alcohol drinken leuk is en het verhogen van de alcoholleeftijd naar 18
jaar dus niet leuk is, zit ook bij deze
kinderen al ingebakken. De stelling
‘jullie zijn nog niet bekend met alcohol’ wordt met gegrinnik ontvangen.
“Men onderschat het”, stelt

Hesen over de leeftijd waarop kinderen
beginnen met het drinken van alcohol.
“We hebben de ervaring dat eerstejaarsleerlingen thuis of stiekem al
alcohol nuttigen. Veel ouders denken
‘mijn kind doet dat niet’, maar als ze
ooit wel eens ergens rondhangen,
mag je er al haast van uitgaan dat het
voorkomt”, aldus Hesen. “Veel ouders
controleren ook niet, omdat ze zich
niet bewust zijn van de schadelijke
gevolgen voor de gezondheid. Je kunt
op latere leeftijd bijvoorbeeld minder
onthouden.”

Nuchter worden
van water drinken
Veel leerlingen blijken tijdens de
preventieles niet goed op de hoogte
van de gevolgen van alcohol. Zo
denken veel eerstejaars dat ze sneller
nuchter worden als ze water gaan drinken of gaan plassen en weten ze niet
dat dronken op de fiets zitten strafbaar
is. Een enkeling van de leerlingen mag

nu van zijn ouders al drinken. Het
merendeel zou dat mogen wanneer
ze vijftien is. Volgens Fleuren is dat
vooral in Limburg en Brabant een
probleem. “Hoe jonger men begint
met drinken, hoe schadelijker. We
proberen de leeftijd wel op te krikken. Maar ze drinken evengoed”,
stelt Hesen over de verhoging van de
leeftijdsgrens. “We willen de nieuwe
jeugd wel ontmoedigen. Dat is een
groeiproces. Het aantal rokers is ook
langzaam aan het verminderen.
Er wordt nog steeds veel in keten
gedronken en wellicht nog meer
als de leeftijd naar 18 jaar gaat. Dat
kan de gemeente niet handhaven.
Daarom is bewustwording bij de
kinderen zo belangrijk.”
Hoewel veel van deze jongeren aangeven voorlopig nog niet te
drinken, weten ook zij niet of dat tot
hun achttiende zo blijft. “Tot mijn
achttiende drink ik in ieder geval niet
teveel”, stelt een brugklasser. “Af en
toe een sneeuwwitje.”

Molenberg 7 BROEKHUIZEN

Banden - Accu’s - Carwash

Te koop

”oog op de Maas”

WINTERBANDEN

✓ ruime woonvertrekken
✓ eigen aanlegsteiger
✓ zicht over 6 km Maas
✓ geweldig leven…

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

bijna op de Maas

Broekhuizen, je zult
er maar wonen…

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

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

✓ luxe gebouwd landhuis
✓ mogelijkheid B&B, praktijk
✓ gebouwd met

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

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Intocht

zo 24 november 09.30 uur
Organisatie: Oranjevereniging
Locatie: De Zaal

Intocht

zo 24 november
Locatie: Veer aan de Maas

Hegelsom
Intocht

zo 24 november
14.30–16.00 uur
Organisatie: St. Hubertus
Locatie: Zaal Debije

Horst
Intocht

za 23 november 15.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: vertrek blokhut JN

Sinterklaasfeest
za 23 november 16.00 uur
Locatie: De Mèrthal

Lottum

Optocht

zo 17 november 15.00 uur
Organisatie:
Koninklijke Harmonie
Locatie: startpunt Markt

za 23 november aansluitend
Locatie: MFC De Zwingel

Meterik
Intocht

zo 17 november 11.00 uur
Organisatie:
Muziekvereniging Concordia
Locatie: molen

Sinterklaasfeest
zo 17 november aansluitend
Locatie: MFC De Meulewiek

Sevenum
Intocht

zo 24 november 15.00 uur
Organisatie:
Koninklijke Harmonie Unie
Locatie: De Wingerd

Swolgen
Intocht

zo 24 november 14.00 uur
Organisatie: Sinterklaas Comité
Locatie: bij de kerk

Tienray
Intocht

zo 17 november 10.00 uur
Locatie: hoek Pastoor
Maessenstraat en Nieuwe Baan

Sinterklaasfeest
zo 17 november aansluitend
Locatie: Parochiehuis

Ontmoet
Zwarte Piet
Sinterklaas is nog onderweg naar Groningen, maar sommige Pieten
hebben de weg naar het zuiden van het land al gevonden en zijn alvast op
verkenning gegaan.
Op woensdagochtend 20 november is een van die Zwarte Pieten in
het centrum van Horst. De Zwarte Piet
brengt dan bezoekjes aan een aantal

winkeliers in het centrum, maar heeft
natuurlijk ook tijd om kinderen te
ontmoeten en deze misschien wel een
lekker handje pepernoten te geven.
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SINTERKLAASACTIE

Op zoek naar chocogeld

Op de lange tocht van Spanje naar Nederland kreeg een van de Zwarte Pieten trek. De smulpaap vond in
het grote ruim van Pakjesboot 12 een voorraad chocolademunten en stilde hiermee zijn honger. Nu moet hij
de chocolademunten waar een hoekje uit geknabbeld is, natuurlijk snel vervangen. Maar hoeveel zijn dat er?
Piet heeft alle chocolademunten waar hij een hapje uit genomen heeft, verstopt in deze uitgave van nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas en in de uitgaves van 21 en 28 november. Help Zwarte Piet om het juiste aantal chocolademunten te bepalen, zodat hij snel nieuwe kan kopen. Tel daarvoor alle chocolademunten met een hapje er uit in de
drie uitgaves bij elkaar op en maak de volgende slagzin op een originele manier af: HALLO en Horst aan de Maas ….

De prijzen die je dit jaar kunt winnen:

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

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

3e prijs 3-gangen keuzemenu voor 2 pers. t.w.v. 50 euro
beschikbaar gesteld door Parkhotel Horst
Noteer het totaal van alle centen (waarvan een hapje mist) uit de drie uitgaves en de afgemaakte slagzin op
de deelnemersbon en lever deze uiterlijk 1 december in bij de inleverpunten, bij Kempen Communicatie op
Handelstraat 17 in Horst, of stuur je antwoorden naar actie@hallohorstaandemaas.nl onder vermelding van
Sinterklaasprijsvraag. De uitslag wordt op donderdag 5 december bekendgemaakt in nieuwsblad HALLO Horst
aan de Maas. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Bakkerij Ummenthun
Nusseleinstraat 10
5966 NJ America

Bakkerij Derix
Kerkstraat 14
5961 GD Horst

Bloome-Huuske Rosa
Markt 19
5973 NR Lottum

Cafetaria Um ‘t Hukske
Schadijkerweg 1
5964 NA Meterik

Pryma
Genenberg 12
5872 AL Broekhuizen

Kempen Communicatie
Handelstraat 17
5961 PV Horst

Bloemsierkunst Anneke
Hoofdstraat 37a
5864 BC Meerlo

BoerenBond Swolgen
Mgr. Aertsstraat 33
5866 BG Swolgen

Herberg De Morgenstond
St. Barbarastraat 35
5766 PC Griendtsveen

Basisschool De Kroevert
Meerweg 13
5976 NS Kronenberg

Spar Janssen
Vlasvenstraat 4b
5962 AD Melderslo

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

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

Modehuis Cruysberg
Spoorstraat 1
5865 AE Tienray

Plak- en kleurwedstrijd
Bij deze editie van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas zit een
kleurplaat van Sinterklaas met zijn pieten op de pakjesboot. Met onze
Sinterklaaskleurwedstrijd maak je kans op een extra Sinterklaascadeau.
Je mag kleuren, knippen, plakken en alle materialen gebruiken die je wilt
om de kleurplaat zo mooi mogelijk te maken.
Om de kans op een prijs zo eerlijk
mogelijk te maken, hebben we een
verdeling in drie leeftijdscategorieën
gemaakt: tot en met 5 jaar, van 6 tot en
met 8 jaar en van 9 tot en met 12 jaar.
In elke categorie zijn prijzen te winnen.
De derde plaats van elke categorie
krijgt een Intertoys giftcard van 5 euro
en twee entreekaartjes voor Zoo Parc
Overloon. Voor de tweede plaats hebben we een giftcard van Intertoys ter
waarde van 10 euro en twee winterentreekaartjes voor Toverland. De
mooiste tekeningen krijgen een giftcard
van Intertoys van 15 euro en twee
winterentreekaartjes voor Toverland.
Ook verloten we vier entreekaartjes van

de Speelfabriek in Maasbree.
Mocht je per adres meer kleurplaten
willen, bijvoorbeeld omdat je broertje of
zusje ook mee wil doen, dan kun je bij
de inleverpunten die op de kleurplaten
staan een extra tekening ophalen. Per
kind mag je één kleurplaat inleveren.
De kleurplaten dienen voor
1 december ingeleverd te zijn. Dat kan
op de adressen die op de kleurplaat
staan. Je mag de kleurplaat ook naar
ons opsturen: nieuwsblad HALLO Horst
aan de Maas tav Sinterklaas kleurwedstrijd, Handelstraat 17, 5961 PV
Horst. De uitslag wordt bekendgemaakt
in nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas
van donderdag 5 december.

Deelnemersbon Sinterklaasprijsvraag
Naam
Adres
PC + Woonplaats
Telefoonnummer
1. Het totaal van alle centen (waarvan een hapje mist) die door drie edities verstopt zijn, bedraagt:
2. Afmaken slagzin: HALLO en Horst aan de Maas
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Tijdelijke winkel Horst

Pop-up store Cocon Parfumerie
Het winkelaanbod van Horst wordt in november en december tijdelijk aangevuld met een pop-up store. Het
voormalig kantoorpand van Rabobank aan de Steenstraat wordt ter beschikking gesteld aan Cocon Parfumerie Salon.
“Aangezien de winkel nog niet
permanent verhuurd is, is deze op
initiatief van de Horster Vereniging van
Vastgoedeigenaren en het Centrum
Management kosteloos aangeboden
aan een aantal ondernemers om te
kijken of we het winkelaanbod in deze
drukke maanden konden verster-

ken”, aldus Roy Roosen, directeur van
GGD Investments. De Vereniging van
Vastgoedeigenaren en het Centrum
Management noemen de pop-up store
“een kans voor ambitieuze ondernemers die hun concept in Horst willen
testen.”
Cocon Parfumerie Salon, een winkel

in luxeparfums, huidverzorging en
lifestyle-producten uit Venray heeft de
kans aangegrepen. Cocon opent medio
november tijdelijk haar deuren. In de
winkel aan de Steenstraat wordt de
komende weken een giftshop gerealiseerd waar de consument terecht kan
voor cadeaus en geuren.

Starters in de regio
Huis van de Streek!
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start:

Kwekerscafé boomteeltstudieclub
Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas organiseert op donderdag 14 november haar jaarlijks kwekerscafé in
Liesbeth’s Grand Café in Horst. De vierde editie van het kwekerscafé staat in het teken van risicomanagement en
duurt van 20.00 tot 22.00 uur.
Tijdens de avond organiseert
boomteeltstudieclub Horst aan de Maas
een talkshow waar wordt ingegaan
op het onderwerp risicomanagement.
Accountmanager van Bijzonder Beheer,
Jos van Horrik, neemt namens sponsor
Rabobank Horst Venray deel aan het
tafelgesprek. Hij vertelt over de mogelijke risico’s waarmee boomteeltbedrijven geconfronteerd kunnen worden en
wat ondernemers kunnen doen om die

risico’s zoveel mogelijk te beperken.
Van Horrik benadert de
ondernemersrisico’s onder andere
vanuit de winst- en verliesrekening.
Ook gaat hij in op risico’s in relatie
tot omzet en afzet en beantwoordt
vragen van ondernemers in de
boomteeltsector.
Jos Tholen van sponsor Horatia
zet tijdens het gesprek uiteen hoe
dit bedrijf risicomanaging ziet en hoe

de boomtelers meer kunnen samenwerken. Rob Hendrix van verzekeraar
Summa beantwoordt vragen over
risicomanaging in relatie tot gewas-,
hagel- en brandverzekeringen.
Ook twee boomtelers schuiven aan.
Toeschouwers mogen in het tweede
uur van het programma vragen stellen. Leo van de Laak van Van de Laak
training en choaching en oud-voorzitter
van de studieclub, heeft de regie.

Starterscafé Horst
Het Starterscafé Horst vindt plaats op woensdag 20 november in Liesbeth’s Grand Café in Horst en duurt van
19.00 tot 21.30 uur. Tijdens de avond leert marketing en communicatiestrateeg Steffie Hoeijmakers mensen die een
eigen bedrijf willen beginnen hoe ze zich opvallend kunnen presenteren.
Het Starterscafé Horst is bedoeld
voor iedereen in de gemeente Horst
aan de Maas, die met plannen
rondloopt om een eigen bedrijf te
beginnen en voor ondernemers, die
de afgelopen drie jaar een bedrijf zijn
gestart. Steffie Hoeijmakers geeft de
bezoekers tips en trucs mee waarmee

ze aan de slag kunnen. Tijdens de
avond is Henri Michiels aanwezig om
te vertellen over zijn eigen ervaringen
als ondernemer. Michiels is medeeigenaar en directeur van Dinnissen
Process Technology in Sevenum en
mede-initiatiefnemer van Smood for
You. Naast de sprekers zijn adviseurs

van gemeente Horst aan de Maas en
de Kamer van Koophandel aanwezig
om beginnende ondernemers van
advies te voorzien. Ook kunnen
starters ervaringen delen met
anderen, hun kennis verdiepen en hun
netwerk verder uitbreiden.
Toegang is gratis.

Huis van de Streek!
Dick Seuren
Steenstraat 2
Horst
077 398 80 91
info@
huisvandestreek.nl
huisvandestreek.nl
detailhandel /
cadeauwinkel
03-10-2013

Activiteiten
Het Huis van de Streek! is
een moderne en sfeervolle
winkel met verse en houdbare
streekproducten uit heel
Limburg. Het assortiment wordt
aangevuld met verrassende,
trendy en verantwoorde cadeauartikelen, (kook)boeken en
keukenaccessoires. Het VVVagentschap Horst aan de Maas
vindt ook onderdak in het Huis
van de Streek! , met een uitgebreid aanbod aan landelijke en
regionale geschenkbonnen,
entreetickets, diverse regionale
wandel- en fietsroutes en
uiteraard een schat aan toeristische informatie. Ook voor het
afhalen van online-bestellingen
via Vershuys.com kan men hier
terecht. Voor feestpakketten met
streekproducten is een overzichtelijke showroom ingericht die
dient als inspiratiebron. In
overleg kunnen feestpakketten
op maat worden samengesteld
met voor elk wat wils en voor elk
budget. Wie trouwplannen heeft,
kan terecht in de trouwzaal op
de eerste etage. Deze zaal kan
ook voor vergaderingen, work-

shops of andere bijeenkomsten
worden gebruikt, eventueel met
hapjes en drankjes uit de streek.
Doelgroep
Door de combinatie van
winkel met streekproducten,
cadeauartikelen, Vershuys
afhaalpunt en VVV-agentschap
richt het Huis van de Streek! zich
niet alleen op de toeristen, maar
zeer zeker ook op de lokale en
regionale inwoners. Bedrijven
kunnen in het Huis van de
Streek! terecht voor op maat
gemaakte Streek!pakketten en
voor zakelijke bijeenkomsten of
vergaderingen. In de nabije
toekomst bestaat de mogelijkheid om ook regionale hapjes en
drankjes te komen nuttigen in
het streekproeflokaal waar ook
kookworkshops gegeven kunnen
worden. Bovendien biedt het
Huis van de Streek! lokale
producenten een podium om hun
producten te promoten.
Onderscheidend vermogen
De combinatie van een
winkel met een zeer uitgebreid
assortiment aan verse en
houdbare streekproducten en de
toeristische informatie en
activiteiten die vanuit het
VVV-agentschap aangeboden en
georganiseerd worden, maakt
het Huis van de Streek! een
absoluut uniek concept voor
Nederland. Persoonlijk, deskundig en (h)eerlijk advies zijn
hierbij vanzelfsprekend. Het heet
niet voor niets: het Huis van de
Streek! , dus voor iedereen.

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Horst Kranestraat

IN PRIJS VERLAAGD
Op een uitstekende locatie aan de rand
van nieuwbouwwijk “De Afhang”, is deze
bouwkavel voor de bouw van een naar
eigen inzicht te bouwen vrijstaande
woning gelegen. De kaveloppervlakte
bedraagt 700m².

Vraagprijs E 155.000,- k.k.

Hegelsom Pastoor Debijestraat 64

Grubbenvorst Reuveltweg 2a

TE HUUR
Diverse kantoorruimtes in Businesscentre
Hegelsomse Heide. Op korte afstand gelegen van zowel de aansluiting met de A73
als het station Horst – Sevenum. In totaal
233m² kantoorruimten variërend van
12m² tot 44m². In het gebouw zijn een
gezamenlijke pantry en sanitaire voorziening aanwezig. Er is ruim voldoende
parkeergelegenheid op het terrein van de
Hegelsomse Heide.

Huurprijs: E 85,- / m² BTW vrij

Tussengelegen woonhuis met berging en
tuin gelegen aan een rustige woonstraat
in het centrum van Grubbenvorst.
Bouwjaar 1982. Vanaf 2006 deels
gerenoveerd. Inh: ca. 325m³.
Perceelopp. 142m².

Vraagprijs E 149.500,- k.k.

Info? Bel (0478) 57 82 57 Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, 5975 DJ SEVENUM
TEL.: (077) 467 37 77 | FAX: (077) 467 24 94
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Genomineerden ondernemersprijs Horst aan de Maas 2013

‘Alles staat in het teken van de gast’
Bed en breakfast résidence La Vie en Rose uit Lottum is genomineerd voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2013. Eigenaresse Karlijn Dapper vindt het belangrijkste van
ondernemen dat je dicht bij jezelf moet blijven, maar het zakelijke aspect niet uit het oog moet verliezen. In haar B&B draait alles om de gast. “We geven persoonlijke aandacht
aan iedereen.”
Bed en breakfast résidence La Vie en Rose is aangedragen voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2013
door gemeente Horst aan de Maas. “De gemeente belde mij
op met de vraag of ze mij mochten aandragen. Mijn eerste
reactie was: waarom wij? We zijn een best kleine onderneming. Wat moeten wij tussen die grote bedrijven? Want dat
was toch wel het beeld dat ik had van de Ondernemersprijs”,
zegt Karlijn Dapper. De gemeente gaf aan dat het gaat om
de ondernemer, hoe groot of hoe klein de onderneming ook
is. Karlijn: “Toen raakte ik enthousiast.”

Geloven in je eigen concept
Karlijn heeft met haar B&B al vele prijzen gewonnen,
waaronder de titel Beste B&B van Nederland. Toch lijkt het
haar leuk om deze prijs te winnen. “Ik vind het een teken
dat alles goed gaat. De andere prijzen zijn fantastisch, maar
deze prijs is behalve voor de B&B ook een waardering voor

mij als ondernemer.” Bij La Vie en Rose draait alles om de
gast. Karlijn staat het hele jaar door voor de gasten klaar.
“We bieden comfort en geven persoonlijke aandacht aan
iedere gast. Ze hoeven nergens over na te denken.” De B&B
heeft veel samenwerkingsverbanden en arrangementen
met bijvoorbeeld restaurants. “Als de gasten uit eten willen, zorgen wij zelfs voor vervoer.” Buiten toeristen om, wil
Karlijn ook meer zakenmensen verwelkomen. “Er komt al
wat zakelijk publiek, maar dit mag gerust meer zijn. We zijn
een volwaardig alternatief voor een hotel, maar dan net wat
gemoedelijker.” La Vie en Rose is begonnen in juli 2009 en
viert volgend jaar haar vijfjarige jubileum. “Wat we gaan
doen, zijn we nog aan het uitwerken, maar we willen ook
iets organiseren voor onze zakelijke gasten.”
Volgens Karlijn is ondernemen dichtbij jezelf blijven en
geloven in je eigen concept. “Maar je moet ook in de gaten
hebben, dat er geld verdiend moet worden.” Karlijn wordt in

het ondernemen gesteund door haar man, die daarnaast een
eigen baan heeft. “Mijn man is ook commercieel ingesteld.
Hij remt mij af of spoort mij aan waar het nodig is. Dat werkt
heel prettig.” Volgens Karlijn zijn de genomineerde bedrijven
anders, maar qua ondernemerschap vergelijkbaar. “Het zijn
totaal andere branches, maar we zijn allemaal gepassioneerde ondernemers en daarom aan elkaar gewaagd.”
Karlijn evalueerde het bedrijf tijdens het gesprek met de
jury van de Ondernemersprijs en besprak haar dromen voor
de toekomst. “Ik heb nog volop dromen en plannen voor
de toekomst. Ik ben sinds begin dit jaar theesommelier en
volg nu een vervolgstudie op dit gebied. Ik adviseer horeca
over thee, geef theeproeverijen bij La Vie en Rose en begin
2014 gaat de webshop met ons eigen theemerk Tea Lifestyle
online. Ook wil ik voor résidence La Vie en Rose een vierde
kamer realiseren in de tuin, waar de gasten één worden met
de natuur.”

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Karlijn,

or de
gefeliciteerd met de nominatie vo
Maas 2013
ondernemersprijs Horst aan de

Karlijn,
gefeliciteerd met deze
welverdiende nominatie!

Goed
ondernemerschap
moet je belonen.

www.rabobank.nl/horstvenray
Samen sterker.
kieren.
Dat is het idee van coöperatief ban

Proficiat met deze
nominatie: een kroon op
5 jaar ondernemerschap

Succesvol ondernemen doe je samen.

ze graag terzijde, niet allee
met hart voor ondernemers. We staan
Rabobank Horst Venray is een bank
Maas en de Jo Janssenprijs
. De Ondernemersprijs Horst aan de
met geld, maar ook met raad en daad
stimulans voor ondernemers.
zijn een blijk van waardering en een

Karlijn Dapper
Résidence La Vie en Rose te Lottum
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Een bewaakte fietsenstalling in onze gemeente is van belang

Helft van de inwoners wil
bewaakte ﬁetsenstalling

Fietsendiefstal is volgens de politie de meest voorkomende vorm van criminaliteit in Nederland.
Is er in de gemeente Horst aan de Maas behoefte aan bewaakte fietsenstallingen? Van de
inwoners van Horst aan de Maas geeft 54 procent aan zo’n fietsenstalling niet van belang te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Van de
”Als mijn fiets veilig staat, dan wil dat de dader
gepakt wordt”, is
inwoners van
wil ik daar best voor betalen” in 85 procent van
Horst aan de
de meldingen
Maas zegt bijna
”We wonen toch niet in een
de achterligdriekwart dat er
grote stad?”
gende reden
in zijn of haar
”Gewoon een oude fiets
van de aangifte.
huishouden
Argumenten voor
geen fietsen
meenemen met uitgaan”
het niet melden
gestolen zijn de
van een gestolen fiets zijn onder
afgelopen vijf jaar. Van de fietsen die
andere dat het om een oude fiets gaat,
wel gestolen zijn, is in driekwart van
of dat de politie er toch niets aan kan
de gevallen een melding gedaan bij
of wil doen.
de politie. “Ik wil mijn fiets terug en ik

Iets meer
dan de helft
van de inwoners van Horst
aan de Maas
ziet geen belang
in een bewaakte
fietsenstalling. Eén
van de stemmers reageert: “Een bewaakte fietsenstalling zou een optie kunnen zijn in een
stad. Horst aan de Maas is daar echter
te klein voor, volgens mij worden er

Oneens
54%

hier te weinig fietsen
gestolen.” Toch heeft
46 procent van de
inwoners wel
behoefte aan
een bewaakte
fietsenstalling.
Veel mensen
geven aan dat
er bij station
Horst-Sevenum
of bij uitgaansgelegenheden een
fietsenstalling met toezicht
gewenst is. “Ik durf mijn fiets
geen dag onbewaakt op het station
achter te laten, vanwege vandalisme
en diefstal.”

Eens
46%

De meerderheid van de mensen die
voor een bewaakte fietsenstalling zijn,
vindt dat deze betaald moet worden
door de gebruikers, de gemeente en
uitgaansgelegenheden, die de kosten
dan weer kunnen verrekenen in de
consumptieprijs. “Samen betalen is het
eerlijkst.” 31 procent vindt dat alleen
de gebruiker moet betalen voor de
fietsenstalling, want “wie consumeert,
moet betalen.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden
geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Os zwembad mot blieve
Dit kan toch niet waar zijn, kom op zeg. Vol ongeloof heb ik gelezen
dat ons zwembad ter discussie staat. Hetzelfde gevoel als toen de Mèrthal
ter discussie stond, kwam bij mij op. Natuurlijk moet ook het zwembad
De Berkel gewoon in Horst blijven.
Waar we gewoon even kunnen gaan zwemmen, gewoon met
Horster mensen onder elkaar. De

kids kunnen gewoon op de fiets naar
het discozwemmen. Ja gewoon…
Je kunt verschillende bureaus laten

tellen wat ze willen, maar dit soort
zaken kun je voor de Horster gemeenschap niet in geld uitdrukken. Het
zwembad moet gewoon blijven!
Natuurlijk gunnen we de
sportzwemmer een nog beter zwembad, maar niet ten koste van het
onze. En ook Mark Veens heeft nogal

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

wat baantjes getrokken in De Berkel,
gewoon.. omdat het lekker dichtbij
lag. En ook dat heeft bijgedragen aan
zijn Olympische medaille.
Dus snel ophouden met allerlei
onderzoeken en gewoon zeggen dat
Horst niet mee doet met het Venloos
zwembad. Steek de energie maar in

bedenken en berekenen hoe we
het schoolzwemmen in de toekomst
weer terug kunnen krijgen. Want
ook dat zou gewoon in De Berkel
kunnen.
R. Craenmehr,
Horst

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Sportief Wandelen is
meer dan wandelen alleen

Wandelen in de natuur & ConditieSpierversterkende oefeningen-coördinatie
Waar: Locatie Peelrunners (Tienrayseweg parkeerplaats Maasdal/Boscafé)
Wanneer: vrijdag 12.30 uur tot 13.30 uur

Sportactiviteiten voor 50-plussers
Van Douverenstraat 31, Horst • T 06 27 55 90 88
info@sameninbeweging.com
www.sameninbeweging.com

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

port
Kom en laat je verrassen bij Ruiters

Equidrôme!

rdenRuitersport Equidrome biedt u als paa
aan
sportliefhebber een ruim assortiment
bij ons
producten. Alle bekende merken zijn
vertegenwoordigd!
Tegen inlevering
van deze advertentie:

20% korting op

één artikel naar keuze

, medicamenten, was(m.u.v. acties, voer, zadels, cadeaubonnen
a) geldig t/m 27-11-2013
horec
en
n
llinge
beste
e,
ervic
aties
en repar

Gezellig zitten
in het ruitercafé

Ruime keuze
in de ruitershop

Direct uitproberen
in de rijhal

lo Tel. 077 321 60 06
Straelseweg 374, 5916 AD Ven

gratis parkeren

www.equidrome.nl
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Bespreking Poll week 44

Een gemeentelijke bijdrage redt de kermis in mijn dorp
Blijven kermissen alleen bestaan als gemeente Horst aan de Maas er
geld insteekt? Van de stemmers op deze poll is het 61 procent hier niet mee
eens. Het geld kan de gemeente veel beter ergens anders voor gebruiken.
Deze stelling leverde enkele reacties op onze website op. Wat twee van deze
reacties gemeen hebben, is dat ze beide vinden dat één kermis in Horst
voldoende is. Rogé Derks uit Horst zegt: “Als de gemeente eens begint om
in Horst één keer per jaar een kermis te houden, in plaats van twee per
jaar. Daar kan ook wel op bezuinigd worden. Een keer een kermis is meer
dan genoeg.” Jan Huys uit Broekhuizen sluit zich hierbij aan. “Ik vind één
kermis in kerkdorp Horst ook wel voldoende. De kermissen in de dorpen

dienen met hulp van de gemeente in stand te blijven. Ze zijn toch nog altijd
belangrijk. Wel vind ik dat de dorpen er zelf ook wat aan moeten doen. De
dorpen die zelf al actief proberen de kermis te bewaren zouden extra door
de gemeente geholpen moeten worden. Dit als steun in de rug. De dorpen
die nu niet actief zijn, ook niet helpen.” Hay Arts uit Hegelsom tenslotte
zegt: “De kermissen in de kernen kunnen alleen blijven bestaan wanneer
de koppeling blijft bestaan tussen de kermisexploitanten die op de twee
kermissen in Horst staan met kermisexploitanten die op de dorpen staan.
Wanneer de gemeente hiervoor blijft zorgen, dienen de dorpen zelf het
voortouw te nemen om de kermissen in stand te houden.”

Zonder zoutkist ga ik niet strooien
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas gaat dit jaar geen zoutkisten meer verzorgen.
Vorig jaar al werd aangekondigd dat de gemeente de zoutkisten de komende
winter niet meer zou verzorgen. De gemeente wil hiermee enkele honderden
euro’s aan zout besparen en, afhankelijk van het weer in de winter, zo’n honderd
tot tweehonderd manuren werk.
Het is de vraag hoe inwoners hier op reageren. Sommigen zullen meteen
stoppen met strooien als ze zelf het zout moeten verzorgen. Anderen zullen dat
beetje extra bij de buren niet meer strooien en stoppen als ze hun eigen stoepje

schoongeveegd hebben. Als de gemeente de burgers juist wil aansporen om
ook het algemene paadje langs de kerk of bij de bejaarde buurvrouw langs het
huis sneeuwvrij te houden, dan moeten ze niet stoppen met het verstrekken van
strooizout. Daarentegen, iedereen kan toch prima een klein beetje bijdragen? Dat
kost in verhouding veel minder en dat is weer goed voor de gemeentelijke begroting. Het bijhouden van je eigen stoepje kost amper strooizout en is een kleine
moeite. Natuurlijk is dit een goede besparing in tijden van crisis.
Zonder zoutkist ga ik niet strooien. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 45) > Op een goed feest is geen alcohol nodig > eens 45% oneens 55%

KERSTSHOW
20
“Kerst op zijn Kogeldistels”

Zaterdag 23 november 13:00 tot 20:00 uur
Zondag 24 november 11:00 tot 17:00 uur
20 jaar Bloemsierkunst

De Kogeldistel

Kogelstraat 62, Hegelsom

Marieke
ment...
Er zijn mensen die je bij de
eerste ontmoeting meteen
mag. Aan de andere kant zijn
er ook personen waaraan je,
na er een blik op geworpen
hebt, meteen een hekel hebt.
De eerste indruk geldt, zegt
men. Ik denk van mezelf dat ik
aardig wat mensenkennis heb,
maar ook ik heb me wel eens
vergist. Een telefonisch
afspraak maken met een nors
iemand, waarvan je je afvraagt
of ze überhaupt wel
geïnterviewd willen worden,
en dan tijdens het gesprek
erachter komen dat deze
persoon een heel boeiend
verhaal heeft en er juist heel
graag over willen vertellen.
Mijn eerste indruk van
Mart Wismans was echter
meteen goed. Een vriendelijke,
geïnteresseerde man vol met
mooie verhalen over vroeger. Ik
heb hem voor mijn werk één
keer mogen interviewen en ben
hem daarna nog wel eens op
straat tegengekomen, me altijd
begroetend met een vriendelijk
‘gooiendaag’. Dat hij me bij onze
eerste ontmoeting vroeg of ik
een dochter van Mie was, en
daarmee een generatie
oversloeg en me dus 25 jaar
ouder maakte, vergaf ik hem
meteen.
Mijn interview destijds ging
over de bevrijding van Horst.
Gedetailleerd kon hij vertellen
over de bombardementen op het
centrum van Horst, de vernieling
van de kerk en de gevolgen die
deze gebeurtenissen hadden
voor de mensen van het dorp.
Hij had mijn grootouders goed
gekend en wist ook nog enkele
leuke anekdotes over hen te
vertellen. Wat een spijt had ik
achteraf dat ik ook deze
verhalen niet opgeschreven had.
Afgelopen zaterdag las ik het
bericht dat hij op 91-jarige
leeftijd overleden is. RKSV
Wittenhorst noemt hem op haar
website een Horster icoon. Ik
vraag me af of hij deze titel
graag zou willen dragen,
bescheiden als hij was. Toevallig
vonden we zaterdagmiddag een
oud cassettebandje met daarop
het vroegere repertoire van
Rowwen Hèze. Iedereen kent
denk ik wel het liedje Twieje
Wurd met daarin de beroemde
zin: enne gojje mins blieft altied
leave. Helemaal waar.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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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.

Jobke Zom-Schobbers
Koken met

Randy

Jobke Zom-Schobbers (33) leidt een creatief leventje. Deze kunstenares
houdt van ‘dingen maken’: van schilderijen en kinderillustraties tot de
lekkerste gerechten in de keuken. “Ik zorg er graag voor dat anderen het
naar hun zin hebben, zowel thuis als in mijn werk.” Deze week wordt zij
geplukt.

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.

Aardappelsalade

galerie Kapel Mariadal van haar ouders.
“Daar organiseer ik allerlei activiteiten,
van trouwerijen tot uitvaarten. Het
mooiste aan mijn werk vind ik dat ik
een evenement precies op maat kan
maken. Het zorgen dat alles naar wens
is, daar houd ik van.”

Klooster als
ouderlijk huis
Het klooster waar de galerie een
deel van is, is niet alleen de plek waar
ze werkt, maar ook haar ouderlijk
huis. “Het samenwerken met mijn
ouders is lekker vertrouwd. Ik ben
enigst kind, dus we zijn altijd al met
z’n drieën geweest.” Jobkes vader,
Fons Schobbers, is een bekende
beeldhouwer. “Mijn passie voor kunst
komt natuurlijk deels door hem. Ik had
vroeger alle materialen ter beschikking om creatief te zijn. Vriendinnetjes
hadden een wit blaadje en vilstiften,
maar ik kreeg grote vellen, verf en
kwasten. Toch was het ook wel echt
mijn eigen keuze een kunstopleiding te
gaan doen.”
Sinds haar afstuderen heeft Jobke
een eigen atelier aan huis. “Zo’n atelier
is heerlijk. Als ik daar bezig ben, kun
je een bom af laten gaan en dan merk
ik dat niet. Ik heb daar echt niets of
niemand nodig.” Door de geboorte

van Mijs en Liefke brengt ze nu heel
wat minder tijd door in het atelier. “Ik
had natuurlijk een heel romantisch
beeld dat ik zou kunnen schilderen
als die twee lagen te slapen, maar zo
werkt dat natuurlijk niet. Dan kom je
er wel achter dat zoiets best lastig te
combineren is. Maar ook door mijn
werk in de galerie, merk ik dat het zelf
kunst maken er af en toe een beetje bij
in schiet.” Een andere grote hobby van
Jobke is koken. “Lekker eten maken
voor mensen, daar houd ik van. Dat is
toch weer dat zorgen voor anderen,
dat ik in mijn werk ook heel belangrijk
vind.” Ook het lezen van kookboeken
doet ze erg graag. “Dan ga ik daarna
alles uitproberen en iedereen moet
proeven. Dat is nog wel eens lastig met
de twee kleine dametjes. Zij helpen
mij ook graag in de keuken, vooral de
jongste. Dan krijgen ze van mijn allebei
een koksmuts en gaan we gezellig
samen koken. We maken bijvoorbeeld
wel eens zelf pasta, daar zijn we dan
een hele dag mee bezig.”
Plannen voor de toekomst heeft
Jobke genoeg. “Het liefst zou ik met
mijn gezin later veel gaan reizen, net
zoals ik dat vroeger thuis heb gedaan.
Ik wil mijn kinderen de wereld laten
zien. Ik wil ze laten zien dat er nog
veel meer te ontdekken is buiten
Grubbenvorst.”

met gerookte zalm en
gefrituurde scampi’s
Voor vier personen
Ingrediënten
· 400 gram verse zalm
· 400 gram Rosevalaardappeltjes
· 8 scampi’s
· 50 gram tempura
· 50 gram komkommers
· 1/2 bosje waterkers
· 1/2 bosje bieslook
· 60 gram ui

Bereiding:
• Was de aardappels en kook ze in
de schil;
• pel ze, laat ze afkoelen en snijd
ze dan in plakjes;
• snipper de ui en snij de komkommer in blokjes van ½ centimeter;
• was de waterkers en verwijder de
dikke steeltjes;
• snij de bieslook in fijne ringetjes;
• rook de zalm licht in een
rookpannetje met rookmot;
• meng voor de saus de witte
wijnazijn en bouillon in een kom;
• roer de mosterd met het zout en
peper erdoor;
• roer de zonnebloemolie erdoor en
meng de uien, de komkommer
en de plakjes Roseval-aardappel
erdoor;
• laat de smaken van de salade 10
minuten intrekken;
• pluk de zalm uit elkaar in stukjes
van ongeveer 2 centimeter;
• doe de aardappelsalade op
borden en verdeel de lauwwarme
stukjes zalm over de borden;
• garneer met blaadjes waterkers
en strooi er bieslook en grofgemalen peper over.

Jobke woont met haar man Harm,
dochtertjes Mijs (8) en Liefke (6),
hond Sien, kat Muts en zes kippen in
Grubbenvorst. “Met zijn allen leven we
hier een heel gelukkig leventje”, zegt
ze lachend. “Ik heb graag veel leven en

gezelligheid om me heen en hier heb
ik daar de ruimte voor.”
Kunst is de rode draad in het leven
van Jobke. Op het moment staat het
zelf maken van kunst even op een
lager pitje en werkt ze in Venlo bij

PUZZEL

Sudoku

11 t/m 16 november

stoere
vrouwenweek

*actievoorwaarden zijn in de winkel verkrijgbaar.

Voor de saus
· 6 eetlepels witte wijnazijn
· 6 eetlepels zonnebloemolie
· 6 eetlepels runderbouillon
· 1 theelepel mosterd
· Peper en zout

Bij aankoop van een ‘stoere’ outfit
maakt u kans op een cadeaubon
t.w.v. de gekochte outfit.*

lve prijs!
2e pantalon voor de ha

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

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.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Poulet
v/h scharrelvarken
Konijnenbout kant en klaar
Kip cordon bleu

100 gram € 0,85
per stuk

€ 3,95

5 stuks

€ 5,00

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

Een regionaal zwembad of gewoon De Berkel?
Afgelopen week stonden er verschillende berichten in de media over
de toekomst van het zwembad in Horst aan de Maas. Dit naar aanleiding
van een onderzoek naar een regionaal zwembad. Essentie heeft nog geen
definitief standpunt over het toekomstige zwemwater voor de inwoners
van Horst aan de Maas. Wel willen we u graag vertellen hoe wij onze
afweging zullen maken.
Voor Essentie is het belangrijk
dat er een goed zwembad is. Dit
bad moet nu maar zeker ook in
de toekomst betaalbaar zijn. Het
huidige zwembad De Berkel kost de

gemeenschap op dit moment 727.823
euro per jaar. Dat is wat ons betreft
teveel. Daarom heeft het college de
opdracht gekregen om dit bedrag terug
te brengen naar 425.000 euro door

onder andere energiemaatregelen te
nemen. Wij willen best nadenken over
een regionaal zwembad. De eerste
randvoorwaarde die we daarbij stellen
is dat het flink goedkoper wordt dan
ons huidige zwembad De Berkel (dus
minder dan 425.000 euro). De tweede
randvoorwaarde om in plaats van De
Berkel samen met gemeente Venlo
een zwembad te realiseren, is meer
kwaliteit. Een regionaal zwembad
moet een kwaliteitsimpuls zijn ten

opzichte van het huidige bad, bijvoorbeeld voor zwemvereniging HZPC.
Waar we nu een 25 meterbad hebben,
zal dit bijvoorbeeld een 50 meterbad
moeten worden. Als aan de randvoorwaarden ’goedkoper en beter’ kan
worden voldaan, is er nog een aantal
criteria dat ons eindoordeel bepaalt.
Draagvlak onder de huidige gebruikers
van De Berkel is zo’n criterium. Een
ander belangrijk punt is de bereikbaarheid en de locatie van het zwem-

bad. Samenwerken met gemeente
Venlo betekent wat ons betreft ook
echt samenwerken. Een bad in het
centrum van Venlo is daarom onbespreekbaar voor Essentie.
Met deze kaders kan de wethouder wat ons betreft aan de slag. Als
er een uitgewerkt voorstel ligt, zullen
wij dat beoordelen en ons definitieve
standpunt bepalen.
Bart Bertrams en Bram Hendrix,
fractie Essentie

Meer ruimte voor het onderwijs
Minder regels, minder inspectie en minder toetsgekte. Dat was de inzet
van CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog bij de behandeling van de
Onderwijsbegroting die onlangs plaatsvond. Het kabinet reageerde positief
op de CDA-plannen voor een ’inspectievakantie’ voor goede scholen en het
verhogen van het opleidingsniveau van leraren in het voortgezet onderwijs.
Het CDA heeft het kabinet
gevraagd om een experiment met
‘regelarme scholen’ te beginnen.
Scholen die het goed doen, worden
enkele jaren vrijgesteld van inspectietoezicht. In plaats daarvan werken

lerarenteams samen aan lesvoorbereiding, kijken zij bij elkaar in de klas
en evalueren de lessen. Het kabinet
heeft dit voorstel omarmd. De staatssecretaris komt voor het eind van
het jaar met een brief over de wijze

waarop dit experiment uitgevoerd
wordt. Er is nu nog teveel focus op
de papieren werkelijkheid waardoor
er minder tijd is voor verbetering van
kwaliteit van onderwijs. Een concrete
stap naar minder regels en meer
ruimte voor scholen. Docenten krijgen
meer tijd voor kwaliteitsverbetering, in
plaats van het afvinken van regels waar
de inspectie om vraagt.
CDA heeft zich in het debat
ook sterk gemaakt voor afschaffing
van de kleutertoets. “We zijn door-

geslagen in de toetsgekte in ons
onderwijs. Sinds enkele jaren ziet de
inspectie erop toe dat zelfs kleuters
van vier en vijf jaar worden getoetst.
Wetenschappers zijn het er echter over
eens dat kleuters van vier en vijf veel
te jong zijn om getoetst te worden.
Wat een kind op maandag kan, kan het
dinsdag opeens vergeten zijn. Of hun
hoofd staat niet naar het maken van
een toets, daarom is het maar de vraag
of de toets wel iets zegt over de ontwikkeling van het kind. Laat kinderen

gewoon kleuter zijn en spelenderwijs
leren.” De Tweede Kamer heeft zich
nooit uitgesproken voor een kleutertoets, maar deze wordt door de
Onderwijsinspectie wel voorgeschreven. Het kabinet is niet bereid de
kleutertoets uit het inspectietoezicht
te schrappen, maar zal op aandringen
van het CDA de toets wel tegen het
licht te houden. En dat is een mooi
begin.
Petra Leijssen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

dezelfde cijfers. Nodig: een uitleg voor
een hoog en voor een laag cijfer. Een
voor de hand liggend antwoord zou
zijn: ”Vervelend, zo hoog op die lijst.
We doen er veel aan, maar kennelijk
niet voldoende. We onderzoeken wat
we extra moeten doen om te winnen
van de criminelen.” Mogelijk dichter bij
de waarheid en het laat zien dat we
willen leren.
Regulering van de teelt zou overigens deze hele zaak uit de criminele
sfeer kunnen halen. Daar zijn we
voorstander van. Dat zou niet alleen de

zaken beter controleerbaar maken,
maar ook de capaciteit voor handhaving verminderen.
Kracht zit in het open herkennen
en erkennen wat zwak was en beter
moet. Dat wordt gewaardeerd, daar
leer je van.
Elke eerste zaterdagmorgen van
de maand zitten we van 10.00 tot
12.00 uur in de bibliotheek in Horst
en kunt u met ons in discussie treden.

Horst in hennep top 5
Voor elk getal een positief verhaal. Dat moet de CDA-burgemeester van
Horst aan de Maas gedacht hebben. Media melden dat Horst aan de Maas
in de landelijke top 5 zit met meeste ruimingen van hennepkwekerijen.
Veertig hennepkwekerijen werden in 2012 geruimd. De criminele wereld
weet waar het makkelijk geld verdienen is. Een kleine pakkans. De vele
niet gevonden kwekerijen leveren dik geld op. Niet zo mooi dus.

Volgens de krant heeft de burgemeester even overlegd met de
basiseenheid. Verklaring: “Het grote
aantal ruimingen komt omdat er
actief aan opsporing wordt gedaan.
We zitten niet met de armen over

elkaar.“ Goed zo. Stel je voor dat het
aantal ruimingen minder was geweest.
Hadden we een heel andere verklaring
moeten vinden. Echter: door de burgemeester is voor de raadsvergadering
op 29 oktober vermeld: “Politiecijfers

aangetroffen hennepkwekerijen Horst
aan de Maas: 2009: 13, 2010: 18,
2011: 10 en 2012: 14.” We gaan dus
niet echt vooruit.
Een hennepkwekerij die niet is
aangetroffen kan niet geruimd worden.
Een verschil tussen de beschikbare cijfers. Het kan zijn dat er een verschil is
omdat één cijfer alleen gaat over kwekerijen in panden en bij de RTL-cijfers
ook die in het veld worden meegeteld.
Dat verschil is overigens niet door de
gemeente aangegeven. Gemeten naar
de letterlijke teksten gaat het over

Andries Brantsma,
commissie samenleving D66

SP Horst: stop met onderzoek regionaal zwembad
De SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas zal tijdens de
raadsvergadering van 19 november voorstellen om te stoppen met het
onderzoek naar een nieuw regionaal zwembad.
Directe aanleiding voor het
voorstel van SP Horst aan de Maas is
het afhaken van gemeente Peel en
Maas bij de plannen voor een nieuw

“Toen voor het eerst werd
gesproken over een nieuw regionaal
zwembad, zeiden de gemeentebesturen van Venlo, Peel en Maas en
Horst aan de Maas dat een zwembad
voor drie gemeenten een voorwaarde
was voor het plan. Nu Peel en Maas
afhaakt, is deze voorwaarde weggeval-

zwembad. Daarnaast is het verzet
onder de bevolking van Horst aan de
Maas tegen de sluiting van zwembad
De Berkel groot.

( m e r k ) k l e d i n g

•

m e u b e l e n

•

over de plannen en men wil dat
het Horster zwembad open blijft.
Daarom dient de SP op 19 november
een motie in om te stoppen met het
onderzoek naar een regionaal zwembad en om de Berkel te behouden.”
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

h u i s r a a d

SINTEN
KERSTCADEAU
DUUR?
Onzin, bezoek onze Kerstshow maar eens!
Heel veel voor heel weinig!

Voor alle bezoekers gRATIS KOffIE,ThEE Of fRIS mET STUK CAKE
Open: woe + do 12.00 - 17.00 uur • vr 12.00 - 20.00 uur • za 10.00 -16.00 uur.

Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

len. Wij begrijpen dan ook niet waarom
Venlo en Horst aan de Maas alsnog
doorzetten”, aldus SP-raadslid Thijs
Coppus.
De SP heeft inmiddels bijna duizend
handtekeningen voor behoud van
zwembad De Berkel opgehaald. Thijs
Coppus: “Mensen zijn verontwaardigd

www.tweddekans.nl
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Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst
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van Horst aan
de Maas
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Parkeervergunningen en
-ontheffingen Horst in 2014
De gemeente Horst aan de Maas heroverweegt op dit moment het huidige parkeerbeleid.
De ontwikkelingen zijn in volle gang. Besluitvorming en invoering vindt plaats medio 2014.
Voor een aantal adressen verlopen de parkeervergunningen en parkeerontheffingen binnenkort. Hier leest u wat u het beste kunt doen wanneer u een parkeervergunning of -ontheffing
heeft. Dit is afhankelijk van uw situatie.
Parkeervergunning
Heeft u een parkeervergunning die spoedig
afloopt? U hoeft geen aanvraagformulier voor
verlenging in te dienen. U ontvangt van ons
bericht over de verlenging van de parkeervergunning.
Parkeerontheffing
Heeft u een parkeerontheffing? Als deze
verloopt, kunt u een aanvraag voor verlenging
indienen via het formulier ‘Verlengen parkeren’.
Deze vindt u op www.horstaandemaas.nl Met de
zoekopdracht ‘parkeren’ komt u op de juiste pagina terecht. Wanneer u dit formulier minimaal

8 weken voordat uw parkeerontheffing verloopt
indient, dan mag u rekenen op een spoedige
afhandeling.
Aanvragen of wijzigen
Voor het aanvragen of wijzigen van een parkeervergunning of parkeerontheffing kunt u zelf
een formulier in sturen. De formulieren voor
het aanvragen of wijzigen vindt u ook op onze
website.
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar
gemeente@horstaandemaas.nl of bel ons via
077 - 477 97 77.

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van brandweer HadM op vrijdag 8 november zijn de jubilarissen in
het zonnetje gezet. De burgemeester sprak zijn waardering uit en overhandigde hen de oorkonde met
bijbehorende onderscheiding.
Van links naar rechts; R. Hoppzak (12,5 jaar), T. Spreeuwenberg (12,5 jaar), M. Wijnhoven (12,5 jaar),
P. Cornelissen (20 jaar), W. Willemse (20 jaar), R. Vosbeek (20 jaar), P. Cortenbach (25 jaar), J. van
de Pas (25 jaar) B. van Horck (30 jaar). Een jubilaris was niet aanwezig, M. Vorstermans (12,5 jaar)

Infoavond

Word Vrijwilliger Burgerhulpverlening

Meldingsplicht

De gemeente Horst aan de Maas en betrokken verenigingen en stichtingen hebben samen
met AmbulanceZorg Limburg-Noord een netwerk voor burgerhulpverlening opgezet.
Vrijwilligers in het netwerk worden bij melding van een circulatiestilstand gealarmeerd met
een sms.

Maakt u gebruik van een warmtepomp (ook wel bodemenergiewarmtepomp of bodemwarmtewisselaar) om uw woning of bedrijfspand te verwarmen? Dan doet u er goed aan om deze te
melden bij de gemeente.

Om burgers de kans te geven zich te laten informeren en eventueel als vrijwilliger op te geven
voor het project, wordt een informatieavond georganiseerd. Deze infoavond vindt plaats op
woensdag 20 november a.s. om 20.00 uur in kamer C0.26 van het gemeentehuis in Horst. U kunt
naar binnen via de fractie-ingang aan de achterzijde van het gemeentehuis. Op de deur staat
“ingang fractievleugel”.

Heeft u een warmtepomp?
Wij kunnen dan in de toekomst rekening houden
met de aanwezigheid van uw warmtepomp.
Bijvoorbeeld wanneer wij graafwerkzaamheden
gaan verrichten in de buurt van uw woning
of bedrijfspand.
Tevens voldoet u dan ook aan de meldplicht
dat op 1 juli jl. is ingevoerd door het Besluit
Bodemenergiesystemen.
Let op: u moet wel de eigenaar zijn.

Bent u huurder? Overleg dan met de eigenaar
om de warmtepomp te melden.
Meer informatie
Op www.horstaandemaas.nl treft u meer
informatie aan voor particulieren en bedrijven.
Met vragen kunt u evt. ook terecht bij de
afdeling Vergunningen van het gemeentehuis
(gemeente@horstaandemaas.nl of
077 - 477 97 77).

Dus:
Kunt u reanimeren, of wilt u dat leren, én wilt u graag helpen als iemand een circulatiestilstand
heeft? Meldt u dan aan als vrijwilliger bij Burgerhulpverlening en kom naar de informatieavond op
20 november om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Raadsvergadering
19 november 2013
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28
91 of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan o.a. de volgende
onderwerpen: Implementatie nieuwe
Drank- en Horecawet; Subsidievoorwaarden
Peuterplusprogramma 2014; verplaatsing
tennisbanen en realisering woningbouw in
Grubbenvorst; Normenkader.

Ook geagendeerd volgende bestemmingsplannen: Kranestraat Horst; Buitengebied
Grubbenvorst; Kloosterstraat Tienray;
Woningbouw Speulhofsbaan Meterik;
Ontwikkellokaties Woningbouw Griendtsveen
(deellokaties Kanaalweg en Mr. ter Voertstraat).
Wilt u de vergadering bijwonen?
U bent van harte welkom vanaf 20.00 uur.

Vacature

Wij zijn op zoek…

Om flexibel in te kunnen spelen op verwachte en onverwachte werkzaamheden die uitgevoerd
worden door het team van facilitair medewerkers zijn wij ter versterking van dit team op zoek
naar een:

oproepkracht

Facilitair medewerker
voor circa 8 uur per week

De medewerkers van de afdeling Samenleving van de gemeente hebben hun maatschappelijke
betrokkenheid getoond tijdens de jaarlijkse afdelingsactiviteit. Nadat de medewerkers in een workshop
van leer- & zorgbakkerij Gerards het bakken van een vlaai onder de knie hadden gekregen, werden de vlaaien gebracht naar bewoners van crisisopvang ’t Raayke, verpleeghuis Elzenhorst en de
groepswoning van Dichterbij in de Groenewoudstraat. Want zo doen wij dat in Horst aan de Maas!

Ben jij flexibel, integer en heb je een klantgerichte houding?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor meer informatie over deze vacature zie www.horstaandemaas.nl.

(m/v)

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.

Evertsoord
Helenaveenseweg 27

Horst
Gastendonkstraat 39
Rutenweg 2
Van Merwijckstraat 8
Schengweg,
Tienrayseweg 14

Hegelsom
Kruisstraat 2

Meerlo
Hoofdstraat 16

America
Nieuwe Peeldijk 23
Hofweg 51

Melderslo
Konijnenweg 73

Meterik
Dr. Droesenweg 1
St. Maartensweg 2

Proeverij voor vrijwilligers en gasten dagbesteding
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‘Regio van de Smaak’ en
‘WIJ’ slaan handen ineen
Tevreden gezichten aan feestelijk gedekte tafels. De gasten en de vrijwilligers van dagbesteding Kom Erbij in Grubbenvorst genoten zichtbaar van de lekkernijen die hen werden voorgezet. Aanleiding van de proeverij was om de vrijwilligers speciaal te bedanken voor hun inzet.
Koks brachten een ode aan de herfst, met zeer tot de verbeelding sprekende uitleg en op maat
gesneden gedichten over smaak die helemaal pasten in het thema.

Sevenum
Midden Peelweg 7
Gelderdijk 30
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Klein maar chemisch:
KCA is apart afval

Klein chemisch afval is heel divers: van batterijen tot olie en van spaarlampen tot verf. Het is apart afval, in de dubbele betekenis van het woord. KCA
bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en onze eigen gezondheid.
De KCA-stoffen zijn vaak brandgevaarlijk, giftig, bijtend of ze kunnen ontploffen. Daarom zamelen we KCA apart in.
Wel of geen KCA?
Alle (motor)oliesoorten, accu’s, voorwerpen
met kwik erin, bestrijdingsmiddelen, medicijnen,
doka-vloeistoffen en verfsoorten vallen onder
KCA. Maar er is ook veel afval waarvan mensen denken dat het KCA is terwijl het gewoon
bij het restafval kan. Dit geldt bijvoorbeeld voor
ammoniak, spiritus, cosmetica, lege verfblikken,
oude kwasten en halogeenlampen.
Hier zitten relatief weinig schadelijke stoffen
in, waardoor ze tegenwoordig gewoon bij het
restafval mogen. Op www.milieucentraal.nl
staat een overzicht welke producten bij het KCA
horen.
Wat gebeurt er met uw KCA?
Klein chemisch afval wordt zoveel mogelijk
hergebruikt. Zo kan het metaal uit batterijen
en accu’s worden hergebruikt. KCA dat niet
geschikt is voor hergebruik, wordt verbrand in
speciale ovens. De extra hoge temperatuur in
deze ovens vernietigt de schadelijke stoffen
en reinigingsinstallaties zuiveren de gassen
die vrijkomen. Daardoor komen er veel minder
schadelijke stoffen vrij dan bij verbranding in
een ‘gewone’ afvaloven.

Volgende week chemokar weer in uw dorp
U kunt KCA kosteloos inleveren bij de
chemokar. Deze staat in de week van 18 t/m
22 november in alle dorpen. Kijk op www.
afvalkalenderhorstaandemaas.nl voor de
tijdstippen en de locaties. Bovendien staat
de chemokar elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 10 en 14 uur bij
Gemeentewerken aan de Americaanseweg
in Horst. Vergeet niet uw legitimatiebewijs
mee te brengen als u klein chemisch afval bij
de chemokar wilt inleveren!

KCA dat niet kan worden gerecycled of verbrand, wordt veilig opgeslagen.

KCA terug naar de winkel
Sommige soorten KCA kunnen ook bij winkels worden ingeleverd. Zo kunnen batterijen
en spaarlampen gratis worden ingeleverd bij
alle winkels die deze produkten verkopen.
En oude medicijnen kunt u afgeven bij uw
apotheek.

Fietspad Horst-Broekhuizen
wordt verder aangelegd
Door de prettige samenwerking met Staatsbosbeheer kan worden gestart met de aanleg van
het tweede gedeelte van het fietspad langs de Horsterweg.
Het betreft het gedeelte vanaf de
Rodevennenweg tot aan het einde van het bos
(nabij de Vonkelweg). Hier zal circa 700 meter
vrij liggend fietspad van asfalt worden gerealiseerd. Het nieuwe fietspad sluit aan op het
eerder gerealiseerde fietspad dat gelegen is aan
de Horsterweg, tussen de Meerlosebaan en de
Rodevennenweg.
Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad zal

Dagopvang Kom Erbij in Grubbenvorst
Op woensdag 6 november vond de proeverij
plaats in de Baersdonk in Grubbenvorst, de plek
waar de dagbesteding wekelijks gestalte krijgt
door de inzet van een groot aantal vrijwilligers.
Wethouder Birgit op de Laak was ook aanwezig
om haar dank richting de vrijwilligers uit te spreken. ‘De dagopvang is een mooi voorbeeld van
wat er kan ontstaan als mensen samen inhoud
geven aan de leus ‘WIJ, zo doen wij dat in Horst
aan de Maas’. Als dat dan ook nog met lekkere
streekproducten kan, dan combineer je het
beste van twee werelden’, aldus Op de Laak.

Dagopvang ‘De Kompaniej’ in Kronenberg
Vanuit dezelfde samenwerking van de Regio
van de Smaak en ‘WIJ, zo doen we dat in Horst
aan de Maas’ is op dinsdag 12 november een
proeverij georganiseerd voor de gasten en
vrijwilligers van de dagopvang ‘De Kompeniej’ in
Kronenberg. Ook hier is de dagopvang opgezet
door vrijwilligers en bedoeld om sociale contacten mogelijk te maken en gezellige bezigheden
te organiseren met mensen uit het eigen dorp.
De toeloop van geïnteresseerden, zowel in
Grubbenvorst als in Kronenberg, bewijst dat
daarmee in een behoefte wordt voorzien.

Sportcafe XL

Noord-Limburgse gemeenten
gaan verenigingen vitaliseren!
De 7 Noord-Limburgse gemeenten Beesel, Peel en Maas, Venlo, Horst aan de Maas, Venray,
Bergen en Gennep gaan samen de sportverenigingen in de regio ondersteunen bij het vitaal
maken of houden van hun verenigingen. Het belang van sterke, vitale verenigingen wordt
door alle deelnemende gemeenten sterk onderschreven.
Eerder kwamen de gemeenten overeen om samen te werken op het gebied van sport middels
het regioplan sport. Het ondersteunen van de
sportverenigingen is samen met Iedereen Kan
Sporten het eerste project dat uitgevoerd wordt.

er enige verkeershinder ontstaan. De rijbaan zal
indien nodig, ter plaatsen van de werkzaamheden, worden versmald tot een enkele rijstrook.
Hierdoor heeft de aannemer voldoende ruimte
om de werkzaamheden uit te voeren.

Door kennis en mankracht te bundelen kunnen
meer verenigingen geholpen worden en worden
middelen efficiënt ingezet. Niet alleen de gemeentelijke sportconsulenten worden betrokken
in de samenwerking maar ook de sportbonden,
het bedrijfsleven en overige sportorganisaties.

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u
op werkdagen contact opnemen met de
Gemeente Horst aan de Maas op het telefoonnummer 077 - 477 97 77.

De samenwerking gaat onder de naam
Clubtotaal aan de slag en zal zich richten op
het vitaliseren van verenigingen zodat ze hun
activiteiten optimaal kunnen uitvoeren. Het
makkelijker weten te vinden en binden van

vrijwilligers, meer nieuwe leden aantrekken
en het genereren van extra financiële mogelijkheden zijn voorbeelden van thema’s waar
samen met de sportverenigingen aan gewerkt
gaat worden. Daarnaast wordt ingezet op de
maatschappelijke rol van de sportverenigingen
met als thema’s: waarden en normen, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, integratie van
specifieke doelgroepen, inzet van werkelozen
voor de vereniging en de samenwerking met
het onderwijs.
De eerste activiteit is een Sportcafe XL op 19
november a.s. in Seacon Stadion De Koel waar
Clubtotaal wordt geïntroduceerd en de genoemde thema’s worden toegelicht. De deelname is
gratis. Opgeven kan via info@Clubtotaal.nl

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

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.
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Nationaal schoolontbijt op basisschool
De Driehoek Griendtsveen
Het Nationaal Schoolontbijt, georganiseerd door voorlichtingsbureau Brood, vond dit jaar plaats van 4 tot
8 november. Op tweeduizend basisscholen in Nederland hebben 400.000 kinderen samen met hun klas ontbeten
om het belang van een goed ontbijt onder de aandacht te brengen. Basisschool De Driehoek in Griendtsveen deed
ook mee.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Ruud Leurs, directeur van basisschool De Driehoek vertelt: “We doen
mee aan dit evenement omdat we
willen dat kinderen en hun ouders zich
realiseren dat een goed ontbijt er echt
toe doet. De start van de dag is een
heel belangrijk moment. Door goed
te ontbijten kunnen kinderen met de
juiste energie aan de schooldag beginnen.”

15 procent kinderen
ontbijt niet
In Nederland ontbijt 15 procent
van de kinderen niet, stelt de organisatie van het Nationaal Schoolontbijt.
Volgens Leurs valt dat in Griendtsveen
wel mee. “Kinderen op deze school
ontbijten meestal goed. Toch moeten
we dit echt onder de aandacht blijven
brengen. Ook voor scholen is dat
belangrijk. Als een kind zich fit voelt en
energie heeft, dan kunnen de leraren
ook gemakkelijker met hen aan de slag
om ze dingen te leren.”
Alle zeventig kinderen van
basisschool De Driehoek deden
mee aan het schoolontbijt. Zij
konden genieten van broodjes en
krentenbolletjes, verschillende soorten
beleg en een glaasje sinaasappelsap of
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melk. Sara (10) en Boy (10) uit groep
7 vonden het ontbijt erg geslaagd.
Sara: “Ontbijten met je klas is heel
anders dan thuis. Het eten is wel
ongeveer hetzelfde, maar hier kunnen
we lekker met z’n allen kletsen onder
het eten.” Boy is het hier mee eens.
“Ik vind het goed dat onze school
hier aan mee doet, want niet alle
kinderen ontbijten thuis en dat is wel
belangrijk.” Een goed ontbijt is volgens
Boy gezond en voedzaam. “Maar het
moet natuurlijk ook wel lekker zijn”,
voegt hij toe.
Voorafgaand aan het Nationaal
Schoolontbijt ontstond enige
discussie over het evenement.
Consumentenorganisatie Foodwatch
vond het ontbijt ongezond en te
commercieel. Leurs vindt dit nogal
overdreven. “Dat ongezonde valt heel
erg mee. Het ontbijt kan natuurlijk
altijd nog gezonder, maar kinderen
moeten het ook lekker blijven vinden.
Dit ontbijt sluit juist goed aan bij wat
de kinderen thuis ook ontbijten.”
Over de commerciële aard van het
evenement zegt hij: “Het ontbijt wordt
natuurlijk gesponsord door bepaalde
leveranciers, maar deze verwachten
geen tegenprestatie van ons, dus ik
ben het niet eens met Foodwatch.”

!
n
e
l
l
a
v
f
a
k
ilo per wee

Badkamer
sing?
ploscompleet
o
e
D
!
geïnstalleerd
van A to Z
e
g
i
t de en
e
i
www.mylifeslim.com
door
eigen
vakmensen.
e
n
t
t
e
n
b
e
l
b
e
eRuime keuze inr
U
v
?
k
k
j
j
i
i
t
l
k
e
a
k
r
k
wandtegels, vloertegels
rkt in de p
en niet ma
e
l
l
w
a
t
v
f
a
a
d
,
u
g
t
n
i
.
en sanitair voor ieder
d
i
g
e
Vind
a
l
l
de s
n
t bVVooeoorrgdee
a
e
a
m
e
budget.
j
n
t
e
n
l
l
e
a
e
da
w
eeeenersrstietn
Afv
u
en
d
u
o
1e0e ssnneelld
w
e25
n
e
e
e
V
it
u
n korlle bbeeslisser
Tjitske
oor
eeonp“eslting vsalnis€s3esrs
gegeven v
enan8ke
0
eeft mij op
h
,
s
Interessante kortingen
zu
t
n
w
ij
s
M
b
itenpavo
u
eorrnansesmi enedekesn”
B
.
voor doe het zelvers.
it
m
li
u
S
e
if
a
is
-L
e
y
t
M
G
eel ng!t!
oor! He
rv
e
a
g
ik
e nu ik zov
ct
e

l
w persona
Laat mij u
coach zijn
ide
n uitgebre
Tijdens ee
u
k ik voor
intake maa
nlijk Dag
voel ik m
Ik dacht dir
een Persoo
eid om zo
Geweldig
ten uit de
e
n gezondh
ij
t
e
m
r
m
.
o
a
n
o
e
v
m
ll
r
bete
rt en
Sche
s
ben afgeva
re week
rziekte, ha
atig feestje
arkt. Ie6deweken
zoals suike
Nog
dan
is
het
kerst,
waarom
ik regelm
s
t
a
te
d
k
e
s
superm
k
zi
n
a
t
Ond
omen
lukte he
reken
n te voork
te besp
n genoot,
vajanuari???
ltaat het
su
me EN
vaatziekte
afvallen
uitstellen
tot
aar ik1
re
t
,w
t
h
d
e
a
ic
h
h
w
e
f. Ik voOeRl W
m
g
n
AARD
aar o
tere e
egenAeAra
e
re week
li
e
b
v
VO
d
's
n
E
ie
o
e
D
il
e
m
R
k
r
o
e
a
zien we elk
D
N
tochvoor de feestdagen
meval
weg na
*VRAAG b
meer
p
l
e
o
Pak
het
nu
nog
aan...
en
e
v
u
ik
e
h
h
n!
-24 kilo
en coac
superfit en
tijl.
wijt te rake
bij het
n&
ss
k
e
n
n
d
e
e
ij
g
v
lt
o
a
le
a
rm
re
e
m
sv
de
iding
verantwoord
1-2 kilooper
week
gezonaf!
gezonde
egele
uithouding
bnog
D or de 3
allen met
je
fv
ie
e
a
andelen.
d
d
t
s
w
n
e
je
n
o
h
e
rt
z
o
n
e
o
n
ook
fietse
een g
-22 kil
g
tussendo
a
t
e
Geniet va
d
n
d
r
u
k
e
t
p
en aan die
l
rk
e
a
a
riema
twoord
superm
d
t het iedere
n
e
d
d
m
ra
a
o
e
in
ra
m,
v
u
n
t
Ik
r
o
S
e
e
e
o
Ik le
gew
ld m
jk vol
r My-Lif li
tloos,
et makkeli
n, aangevu
en, ga naa
h
fu
ll
te
,
a
ik
e
p
fv
d
a
a
k
n
te
sl
il
o
d
o
v
w
h
ij
n
u zic
kopen
den e o
maalt
vol te hou
onder dat
z
d
e
s,
o
je
g
rt
.
is
n
n
o
t
e
e
e
o
v
h
og e
te houd
tussend
g voelt.
nd! Ik ga n
had en ik
n humeuri
hermen,
g heel gezo
e
een trek ge
o
sc
g
g
n
e
ri
b
b
e
e
h
g
te
n
se
Ik
n
o
h
ele
ekelijk
tjes Tjitske
che
n deze nad
perfit! De w
ie
door! Groe MET UW KUNSTGEBIT?
PROBLEMEN
met medis
u
voel me su
Om u tege
.
m
ig
li
tt
S
re
e
p
if
aag!” Ann
d
,
n
t My-L
d ik erg
n
n
n
a
te
o
u
V
v
n
te
e
le
rs
o
in
m
e
tr
g
le
d
n
co
on
be
gssup
rde voedin
gen, Maar
r
assa;
o
rm
M
ie
r
sp
verantwoo
e
w
v
u
o
m
rsteunen
nding;
ister, Droo
Deze onde
G
svetverbra
n
m
a
a
a
a
h
c
k
li
n
w
e
u
“D
-17 kilo
trek en
Stimuleren
uw lekkere
n
e
k
k
d!
n
ru
e
rd
Onde
het week
-13 kilo
in
k
l;
o
t,
e
O
h
o
v
ic
e
w
e
hongerg
ewenste g
-19 kilo
et door u g
h
u
t
ik
ten af en
re
n
e
e
B
m
le
p
p
t u de su
bij
balans
-20 kilo
dan bouw
tandprothetische praktijk
t welkzoamnne
ijden zo in
n
lt
a
e
a
b
m
U
w
u
n Su
e
• Sfeervolle
mooie
locatie,
brengt u ruimtehop
ik
t.
r
jf
E
li
b
KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
ic t
op gewals
dat u binnen
zowel
buiten
eenwou
HORST
nsulent
opersonen
arieke uit V
c
M
ts
• Groepen tot ig
maximaal
150
h
ic
w
e
nd g
erbosch
ZwUag
Zelfsta
kunt bij ons terecht voor:
• Feesten
opVmaat
voor families, bedrijven
Jolanda uit
r
e
s
is
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
Annie
uden
ardegarijp
en vriendengroepen
, Veenwo
neke uit H
3
m
n
n
u
A
k
re
k
...
e
o
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
li
Ju
D
V
b
,
ileumfeest...
De
ispark 2
lhumuziek
nwouden
Tolive
e
,
e
d
• Mogelijkheid
voor
of
DJ
V
a
• vrijblijvend advies en controle van uw
it
b
u
is
t
u
e
Gri
olh

SLANKE
DEN-WEKEN

LEET
P
M
O
C
R
BADKAMETAGE E 9999,00*
INCL. MON

5r
2a
ja

Wish it... Dream it... Do it...

DE LEUKSTE FEESTJES VIER JE
BIJ DE WEVERT

S

Nu My-Life

T
02063
m
Tel. 0511-7 isser@mylifeslim.co
v
ie
n
n
a
E-mail:

Bent u op zoek naar een locatie voor uw feestje?
Bel voor een afspraak of kijk op onze website.

um !
k
REPARATIE AANsbUW
KUNSTGEBIT
k
o
D
n
i
d
lhui a U WACHT!
o
T
t
e
KLAAR
TERWIJL
h
n
i
lim ook

Familie / t
personeelsfees

077-397 03 88
www.dewevert.nl

huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

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

20

jongeren

14
11

DECULTUURRECENSENT

De Krullevaar

Doedelzakdemonstratie

Meer improviseren met
nieuwe media

Doedelzakspeler Nick Verstappen uit Horst gaf op donderdag
7 november uitleg en een demonstratie over zijn instrument bij groep 4-5
van basisschool De Krullevaar in Sevenum. De 24 kinderen waren
enthousiast en stelden veel vragen.

De Cultuurrecensenten: Lars Verstraelen (16) en Tim Engels (16)
Voorstelling: Silvester – In de lift (12 november)
Theater is: Niet zomaar grappen vertellen, maar je eigen boodschap of verhaal vertellen.
Hoelang en om welke reden
beoefent u dit beroep al?
Ik doe dit al 25 jaar. Ik heb een innerlijke drang om te verbazen. Het gaat
mij niet zozeer om het laten lachen van
mensen. Ik zoek vaak die momenten
op, dat mensen zo’n klik krijgen.
Eigenlijk schrijf ik altijd heel serieuze
verhalen die men grappig blijkt te
vinden.
Wanneer was het punt waarop u wist
dat u mensen wilde entertainen?
Ik was een jaar of 16 en had een
cabaretvoorstelling bezocht. Ik vond de
cabaretier echter niet zo grappig. Maar
ik vond het magistraal wat de cabaretier met de zaal deed en toen dacht ik
bij mezelf, dat wil ik ook.
Welke hobby’s heeft u naast cabaret?
Heel veel. Ik heb er ook banen naast.
Ik heb een eigen uitgeverij, ik schrijf en
teken boeken, ik maak apps, ik schrijf
voor televisieprogramma’s en regisseer ze, ben met 3d bezig, doe aan

skateboarden, vliegeren en schilderen
en bovendien regisseer ik ook nog
cabaretiers. Moet ik nog doorgaan?
U zat ooit in het duo Arie en
Silvester, maar waarom bent u
daarmee gestopt?
De groei was eruit, de inhoudelijke
groei. We bleven op hetzelfde niveau
grappig. We hadden steeds dezelfde
grappen. En omdat we in een duo
moeilijk iets nieuws konden doen,
kregen we geen vernieuwing. Vandaar
dat ik ermee ben gestopt.
Past het entertainen dat u nu doet
beter bij u dan het entertainen in
een duo?
Ja, nu probeer ik de figuurlijke plank te
bereiken waar ik eigenlijk niet bij kan.
En dat maakt het voor mij juist spannend. Ook vind ik het leuker om zelf
een verhaal te vertellen en niet alleen
op grappen geconcentreerd te zijn.
Waarop baseert u uw cabaret?
Op mezelf. Eigenlijk op alles wat ik gek

vind, maar toch op een klein oeuvre,
want ik maak altijd grappen over de
kleine ergernissen in het dagelijks
leven en niet over de politiek of actualiteiten.
Is cabaret een baan of een hobby?
Eerst alleen een hobby, nu fifty-fifty.
Soms baal ik ervan als ik op de terugweg in de file zit en op andere dagen
vind ik het wel fijn om in het donker
naar huis te rijden.
Hoe kwam u op het idee om een app
te gebruiken bij uw voorstelling?
Ik doe altijd dingen met nieuwe media
én omdat ik het kan. En ik kan nu ook
dingen doen die anders niet kunnen. Ik
kan nu namelijk improviseren met een
groter scala.
De voorstelling volgens Lars en Tim
in drie woorden:
Interactief, geleidelijk, humoristisch
De volgende voorstelling bij
Kukeleku is Eric Koller – Fire in the
hole op zondag 24 november.

Meester Pieter van groep 4-5
heeft elke maand een instrument
centraal staan. “De doedelzak stond al
langer op mijn verlanglijstje”, vertelt
meester Pieter. “Maar doedelzakspelers liggen nou eenmaal niet voor het
oprapen. Totdat ik een tijdje geleden
in nieuwsblad HALLO Horst aan de
Maas een mooi artikel zag staan over
Nick Verstappen.” Hij ondernam actie
en dat resulteerde in een bezoekje
van de Horster doedelzakspeler.
Een van de eerste vragen die de
kinderen stelden, was of Nick het niet
koud had met dit weer, omdat hij een
rok droeg. Nick was geheel in outfit
naar De Krullevaar gekomen en daar
hoort de Schotse kilt natuurlijk bij. De
doedelzakspeler beantwoordde de
soms verrassende vragen van de kinderen. Zo vroeg één van de kinderen
hoe lang de doedelzak al bestaat en

vroeg een andere leerlingen weer of
het misschien meneer Doedel was,
die het instrument heeft uitgevonden.
Daarna ging Nick op zijn doedelzak spelen. Het volume verraste niet
alleen de kinderen maar ook meester
Pieter. Een leerling durfde het aan om
te vragen of hij ook op de doedelzak
mocht spelen. Dit was de 9-jarige
Teun, die trots naar de doedelzak liep.
Het bespelen van zo’n instrument valt
niet mee, want er moet heel veel
lucht in de zak. Ook meester Pieter
moest er aan geloven. Zijn hoofd zag
tijdens en na het spelen helemaal
rood van het blazen.
Bij het instrument van de maand
kiezen de kinderen ook een lied over
het instrument. Meester Pieter: “Als
er geen lied te vinden is, dan maken
we dat gewoon zelf. Er zit genoeg
muzikaal talent op De Krullevaar.”
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15 VRAGEN aan Evie Lemmen

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

Evie Lemmen
12 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan nog aan het studeren ben. Ik wil later heel graag iets
met kleine kindjes doen. Ik vind ze
schattig en het lijkt me leuk om met ze
te werken. Soms ga ik nu al met mijn
buurjongetje spelen.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Een reisje naar bijvoorbeeld London.
Daar ben ik al een keer geweest samen
met mijn vader, moeder en mijn zus. Dat
vond ik toen heel leuk. Ik vond het leuk
dat ze daar totaal andere dingen hebben dan we hier in Nederland hebben,
bijvoorbeeld de Big Ben en London Eye.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat zijn er wel meer. Dat zijn de
meisjes van mijn nieuwe klas. Ik leerde
ze in het begin van het jaar op school
kennen. Ik spreek niet echt met ze af,
omdat ik het heel erg druk heb met

pepernoten en zo. Met Kerst vind ik de
kerstboom heel gezellig.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Meestal ga ik in de weekenden of in de
vakanties shoppen. Vaak gaan we naar
Venlo, maar ik ben ook wel eens een
keer in Rotterdam geweest. Als afstand
niets uitmaakt dan zou ik het liefst naar
London gaan om te shoppen, daar was
het wel echt heel leuk.
Leukste feestje ooit?
Het gala met groep 8. Dat was eigenlijk
de laatste keer dat we allemaal met z’n
allen daar waren. Het was heel gezellig, er waren ook twee dj’s. Ik zie sommige mensen soms nog op school en ik
zit ook nog wel met een paar meisjes
van groep 8 in de klas.
Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
Ik denk gewoon in het park of op een
andere leuke plek. Of als je bijvoorbeeld ergens op vakantie bent en het
dan vraagt als je op een mooie plek
bent. Ik zou later denk ik niet willen
trouwen, het lijkt me wel leuk, maar
huiswerk en handbal, maar ik ga wel
bijvoorbeeld de spellenmiddag met
het hoeft niet per se van mij.
op school met hen om.
Koninginnedag of Sinterklaas heel erg
Zon of sneeuw?
In wiens huid zou je een dagje willen leuk.
Dan kies ik voor de zon, ik vind de
Stel je wint een miljoen, wat zou je
kruipen? Wat zou je dan doen?
zomer leuk. Dan hoef ik niet zo’n dikke
In de huid van een beroemdheid. Ik zou dan doen?
kleren aan te doen om het warm te
Ik zou een hele grote reis gaan maken
het leuk vinden om naar een stad te
hebben en kan ik lekker zwemmen in
en tussendoor gaan shoppen. Ook zou
gaan en te zien hoe mensen reageren,
de tuin. Ik ga ook liever op vakantie
ik een deel aan een goed doel geven,
hoe ze naar je toe komen en handtenaar de zon. Het maakt me niet uit
aan bijvoorbeeld het Kankerfonds.
keningen komen vragen en zo. Wie
waar naar toe, als het maar warm is.
Dat vind ik wel een heel goed doel,
dat specifiek is, maakt me niet zo heel
Avondmens of ochtendmens?
omdat er op dit moment nog geen
veel uit.
middel voor gevonden is. De rest zou ik Ik ben een avondmens, omdat ik ’s
Sociale netwerken, wat vind jij
ochtends vaak een beetje chagrijnig
sparen voor later.
daarvan? Wat is je favoriet binnen
ben. ’s Avonds vind ik alles altijd leuker.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
deze groep?
’s Ochtends heb ik geen zin om op
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
Ik vind het wel handig om snel dingen
te staan en ’s avonds heb ik eigenlijk
ze een geheim ingrediënt?
door te geven, als ik bijvoorbeeld toch
nooit zin om naar bed te gaan. Als het
langer bij een vriendin blijf of zo. Soms Burrito’s. Ze maakt het vanuit een
kan, slaap ik het liefst uit.
vind ik het ook stom, omdat je heel erg mix, maar daar voegt ze wel heel
Stad of dorp?
veel andere dingen aan toe. Ze voegt
veel onzinberichten krijgt. WhatsApp
Dan kies ik voor een stad, omdat ik het
verschillende kruiden toe. Ik weet niet
is mijn favoriet binnen deze groep. Dat
wat het precies is, maar het is wel altijd altijd gezellig vind met veel winkels
gebruik ik het meest en ik vind het
en er zijn veel mensen. Een dorp vind
handig omdat ik me daar niet voor hoef heel erg lekker. Ze maakt het gewoon
een keer tussendoor, als we het al lang ik ook wel leuk, maar dan vind ik een
in te loggen.
stad toch iets leuker. Ik zou later heel
niet meer gehad hebben.
Waar word je blij van in
graag in London willen wonen, omdat
Wat is de leukste dag in het jaar?
Horst aan de Maas?
ik het daar heel erg leuk vind. Alle
Sinterklaas of kerstmis. Dan ben ik
Ik vind het gezellig. Er zijn heel veel
mensen en het leven is daar allemaal
gezellig met mijn familie. Ik vind de
sportclubs en er wordt vaak iets
Sinterklaassfeer heel erg leuk, met alle anders dan hier.
leuks georganiseerd. Vroeger vond ik

KALKNAGEL?
Met de nieuwste, klinisch bewezen
lasertechniek na enkele behandelingen
van uw kalknagel af
Henriëtte Vievermans

HUIDTHERAPIE

VIEVERMANS

verzorgt & verbetert

Onze paramedische
professionals staan
voor u klaar!
Neem voor een gratis intakegesprek en meer informatie
contact met ons op.
info@huidtherapievievermans.nl
0478 581 352
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Blitterswijck

Mies
Column
Haastige
spoed is zelden goed,
en meer
wijze raad
Een goede voorbereiding is
het halve werk, haastige spoed
is zelden goed, iedereen kent
ze wel: oer-Hollandse wijze
raden. Natuurlijk zit er een kern
van waarheid in, dat weet ik
ook wel. Afgelopen week werd
ik nog met m’n neus op deze
harde feiten gedrukt. Maar ik
denk dat er hier en daar ook
een gedachte achter zit die
aardig kort door de bocht is.
Dat haastige spoed nooit mee
wil werken, is helemaal waar. Er
gaat altijd van alles mis en ik
verander tijdens een haastsituatie altijd plotseling in een
enorme sukkel die alles laat
vallen, over alles struikelt en, in
ergste geval, ook nog flink tegen
de vlakte gaat. Als zo’n situatie
dan ook nog eens gepaard gaat
met een slechte voorbereiding is
het helemaal kassa en verandert
de situatie in een grote berg
ellende.
Zo ook vorige week, toen ik
er 12 uur voor mijn deadline
achter kwam dat ik mijn (vers
geprinte) prints op een verkeerde
manier ontworpen had waardoor
mijn ingewikkelde presentatiesysteem niet werkte. Terwijl op dat
moment alle winkels en bedrijven net gesloten waren. Ik had
dus nog één nacht om de hele
boel te redden om alsnog mijn
deadline te halen: paniek! Nu is
dit natuurlijk allemaal heel erg
en een grote ramp, maar het is
niet het einde van de wereld en
paniek is een emotie die alleen
maar stimulerend en motiverend
werkt. Oplossingen moeten
komen en wel snel. Ik heb dus in
één nacht nog meer geproduceerd dan dat ik normaal in drie
dagen zou doen. Daarbij heb ik
nieuwe dingen geleerd, die ik
anders nooit van mijn leven zou
leren. Ben vol goede moed zelf
maar achter die ingewikkelde
printer gekropen om alles
opnieuw af te drukken.
Een leerzame, inspirerende en
natuurlijk ook stiekem heel
vermoeiende nacht dus. Haastige
spoed: in dit geval dus stiekem
toch wel goed.
Mies
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Middenmootpositie HZPC
Door: Bram Becks, HZPC Horst
HZPC Horst zwom 10 november een competitiewedstrijd in Horst. In deze strijd moesten de HZPC’ers het
opnemen tegen drie andere sterke clubs. HZPC zwom naar goede eindresultaten.

Dames zetten winst voort

Hovoc DS 1 wint
thuis overtuigend
van Peelpush DS 3
Door: Volleybalvereniging Hovoc
De Horster volleybaldames van Hovoc wisten hun uitstekende spel
van vorige week in Maastricht mee te nemen naar hun thuiswedstrijd
tegen Peelpush DS 3. Het Meijelse team werd met spetterend volleybal
met 3-1 verslagen. De herenhoofdmacht van Hovoc stond ondertussen in
Venlo tegenover Civitas, maar kon daar geen potten breken en keerde
puntloos terug naar Horst.

Rinske Becks tijdens de 100 meter vlinderslag
Imke van de Hoef had vandaag
kans om twee Nederlandse juniorenlimieten te halen. Op de 100 meter
vrije slag en de 200 meter wisselslag
zag ze kans. Helaas haalde ze de limiet
niet op de 100 meter vrije slag, maar
op de 200 meter wisselslag ging het
erg goed. Een mooi persoonlijk record
resulteerde in een Nederlandse juniorenlimiet. Ook Milou Peeters zag haar
kansen op deze zondag. Gedurende een
vermoeide 400 meter vrije slag zat ze
lekker in haar tempo. Met een mooie
slag zwom ze een persoonlijk record.
Lynn Vallen ging met drie persoonlijke

records naar huis. Op de 100 meter
rugslag behaalde zij twee persoonlijke
records (voor de 50 en 100 meter rugslag) op één afstand. Op de 50 meter
schoolslag liet ze ook haar goede vorm
zien. Ook op het programma stond de
altijd zware 400 meter wisselslag. Een
uiterst geconcentreerde Patrick Janssen
stond op de startblokken. Met een vlot
tempo ging hij af op de 100 meter
vlinderslag. Hij wist dit tempo goed vol
te houden op de rug, schoolslag en de
vrije slag. Doodmoe ging hij de laatste
meters in. Met zes seconden van zijn
oude persoonlijk record af heeft hij

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

een super prestatie neergezet. Tijdens
de estafette moesten de dames en de
heren het opnemen tegen de sterke
concurrerende clubs. Dames estafetteteam 1 bestond uit Rinske Becks, Ingrid
van Horen, Michelle Verouden en Judith
Verouden. Het was een inhaalslag tijdens de vier keer 100 meter vrije slag.
Met goede races wisten de dames een
eerste plek te halen. Ook bij de heren
was het spannend. Ook zij wisten een
goed resultaat neer te zetten.
De zwemmers van HZPC weten
hiermee een middenmootpositie in te
nemen in de A-klasse.

De eerste set van Civitas HS 1
tegen Hovoc HS 1 ging gelijk op,
maar door een te hoge foutenlast bij
de Horster mannen won Venlo met
25-23. Het manco van de persoonlijke
fouten bleef Hovoc daarna parten
spelen. De aanval leverde niet vaak
genoeg een direct punt op en de
servicepass was niet stabiel genoeg.
Civitas daarentegen speelde sterk en
raapte verdedigend veel ballen van
de grond.

Gebrek aan
overtuiging bij Hovoc
Hovoc verloor de tweede en
vierde set (beide 25-19) mede door
een gebrek aan overtuiging. Maar
ook de derde set ging naar Civitas
HS 1 (25-22) en zo bleven alle
wedstrijdpunten dus in Venlo.
Het eerste herenteam van
Hovoc is er dan ook op gebrand om
aanstaande zaterdag thuis tegen
Flamingo’s ’56 HS 2 uit Gennep een
beter spel te laten zien.

Uw specialist in garagedeuren

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

077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl

“We zoeken professionals die methodisch kunnen werken voor en
met onze cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Wij denken aan
doorzetters, mensen met gezond verstand, mensen die mee willen
doen in het leven van onze cliënten.”
Voor Wooncluster 3 te Oostrum, onderdeel van STEVIG/Dichterbij zijn wij op zoek naar:
Begeleiders cliënten met zeer ernstige gedragsproblemen, die het verschil durven te maken.

Begeleiders ZEG (vacaturecode 13052)
(16 tot 36 uur per week)

DURF JIJ HET VERSCHIL TE MAKEN?
“We nodigen je uit om deel te nemen aan de Kwalitatieve Team Selectie (KTS) van Soul System op
woensdag 27 november aanstaande, van 9.00-16.30 uur. Je gaat een hele dag met andere kandidaten
aan de slag. Op voorhand zeggen we “ja” tegen je! De KTS bepaalt of jij de professional bent die
waardevol is voor Dichterbij. Het mooie is dat je dat zelf in de hand hebt. Laat op deze selectiedag
zien wie je bent, wat je passie voor het werk is, welk plezier je er aan beleeft én hoe jij proactief
bent. Aan het eind van deze dag weten wij waar we aan toe zijn. Jij weet of je verder gaat in de
procedure naar een nieuwe baan. En wij ........ wij zijn blij met je komst.”
Kijk voor uitgebreide informatie naar de functiebeschrijving van begeleider ZEG op www.dichterbij.nl.
Kun je transparant communiceren, sta je open voor feedback en heb je plezier in samenwerken?
Meld je dan aan voor de Kwalitatieve Team Selectie bij met Rob Mulder 06-41120089 of met Mike Elbers
06-41120107 van Soul System.”
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze vacature, mail dan naar info@soulsystem.nl.

”Eerst moet je mensen
leren verstaan, dan kun je volwassen met
ze praten”

www.dichterbij.nl

Met de juiste instelling waarbij
er voor ieder punt en voor elkaar
werd gevochten, knokte Hovoc
DS 1 zich in de eerste set tegen
Peelpush DS 3 naar de winst
(25-20). De tweede set leverde
een spannende strijd op tussen
Horst en Meijel, maar de Horster
dames scoorden belangrijke punten
door de sterke combinatie van
spelverdeelster Inge Versleijen en
middenaanvalster Debbie van de
Pasch. Hovoc won daarmee ook het
tweede duel, zij het nipt (25-23).
In de derde set keerden de kansen
omdat Peelpush doorzette en de
Horster dames geen risico’s meer
durfden te nemen. Via 19-25 stond
het dus 2-1 in sets.
Hovoc DS 1-coach Henk Berkhout
zette daarop zijn dames weer op
scherp en met veel enthousiasme
en overtuiging toonde Horst de
baas te zijn in eigen huis (25-18).
Zo werd Hovoc DS 1 in een energieke
wedstrijd terecht met vier punten
beloond (3-1).

Spannende derby

Melderslo en Lottum
eindigen gelijk
Door: René van Helden, RKSV Melderslo
Direct na de aftrap zoekt het eerste elftal van RKSV Melderslo de
aanval in haar wedstrijd tegen SV Lottum. Rob Driessen passeert een
aantal tegenspelers en vindt in zijn passing Jelle Claassens. Zijn schot op
doel wordt echter door de Lottumse verdediging tot corner gekeerd. Deze
wordt door Caspar de Swart net over getikt.
In de vierde minuut is Lottum
uit een corner zeer gevaarlijk voor
het doel van Melderslo. Vanaf dat
moment wordt het publiek door beide
partijen echter zeer onzorgvuldig
voetbal voorgeschoteld. De drie doelpunten in de eerste helft komen dan
ook letterlijk uit de lucht vallen.
De 0-1 voor SV Lottum komt uit
een diepe bal vanaf rechts in de
16e minuut, die netjes in de loop
van Dennis Rutten wordt doorgekopt. Dennis jaagt de bal hard tegen
de touwen. Jelle Claassens kopt in
de 21e minuut een balletje slim
achterover voor de voeten van Caspar
de Swart, die oog in oog met de doelman van Lottum de bal netjes over de
grond binnenschiet, 1-1. De 1-2 voor
SV Lottum in de 33e minuut typeert
het spelbeeld van de eerste helft. Een
voorzet van SV Lottum wordt door
Martijn Kallen tegen het achterhoofd
van Bart Teeuwen gekopt. De bal valt

vervolgens precies voor de voeten
van Denny Bongerd, wiens volley
mooi te noemen is, het doelpunt
prachtig en de voorsprong voor
SV Lottum op dat moment verdiend.
Veel beter wordt het in de tweede
helft niet, maar wel spannender.
In de 60e minuut wordt een kans voor
SV Lottum tegen de paal geschoten.
In 78e minuut stopt Melderslose
goalie Bas van Westerveld een schot
vanaf links en in de 83e minuut is Bas
opnieuw een hindernis voor het derde
Lottumse doelpunt. In de 85e minuut
begint de ingevallen Peter
Spreeuwenberg vanaf rechtshalf aan
een rush tot in het strafschopgebied.
Zijn schot belandt via binnenkant paal
wel in het doel, 2-2. Melderslo ruikt
haar kans en krijg in de resterende
tijd nog meerdere mogelijkheden
om de winst naar zich toe te trekken.
Een doelpunt blijft echter uit en de
uitslag blijft 2-2.
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America verliest van SSE
Door: Noud Haegens, AVV America
SSE haalde een verdiende overwinning tegen een zwak spelend eerste elftal van AVV America. De gasten uit
Someren-Eind waren op alle fronten beter. Dat het nog lang spannend bleef, had SSE aan zichzelf te wijten.
Vele kansen werden gemist maar uiteindelijk moest America toch capituleren.

Wij zijn op zoek naar een

vlotte verkoopster

m/v

voor onze winkel in Grubbenvorst
Wil jij iedere week circa 20-24 uur
ons lekkere brood verkopen
dan stuur een mailtje met je cv naar
johanna@bakkerijbroekmans.nl

HORST • GRUBBENVORST

Zaterdag 23 november 09.00-16.00 uur

SSE begon sterk. De ploeg was
veel in balbezit maar dit resulteerde
niet in grote kansen. America stelde
hier weinig tegenover. Toch was het
America dat tegen de verwachting in
op voorsprong kwam.
Na een hoekschop in de 30e
minuut werd een duw in de rug
bestraft met een strafschop. Gerrie
Mulders liet deze kans niet onbenut,
1-0. Dit was voor SSE het signaal om de
druk nog meer op te voeren. Meteen
kwamen er twee grote kansen. De
eerste werd nog knap gestopt door

doelman Nick Wijnhoven, maar enkele
minuten later was het wel raak. Rens
Briels joeg de bal snoeihard in de
kruising, 1-1. America kreeg voor de
rust toch nog een grote kans. Een
steekbal op maat van Jesper Huijs zette
Jens Kleuskens alleen voor het doel.
Zijn schot ging echter naast.
Na de rust werd het verschil alleen
maar groter. SSE kreeg kans na kans
maar wist het net maar niet te vinden.
Uitblinker Nick Wijnhoven hield zijn
ploeg nog lang in de race met enkele
goede reddingen maar kon niet voor-

komen dat SSE weliswaar laat maar
wel meer dan verdiend de winnende
treffer maakte. Weer was het Rens
Briels die na een mooie solo de 1-2 liet
aantekenen. America dat weliswaar
kampt met vele blessures, kon niets
uitrichten. Veel spelers gaven niet thuis
en zo eindigde de tweede helft zonder
zelf ook maar één fatsoenlijke kans te
creëren. SSE dat met veel toeschouwers
naar America was gekomen, krijgt door
deze overwinning weer aansluiting met
de middenmoot. America blijft in de
gevarenzone.

HTC Horst wint van Blerick
Door: Michiel Boers, TC Blerick
De eerste editie van de ‘Uitwisseling’ tussen de Horster Tennis Club (HTC) en TC Blerick vond zondag
10 november plaats. Onder een stralend zonnetje streden 32 spelers om de wisseltrofee. De bezoekers uit Horst
gingen met de winst aan de haal.
Met de insteek om een gezellige dag te hebben en enkele leuke
tennispartijtjes te spelen werd er
zondag afgetrapt in het duel tussen
TC Blerick en HTC Horst. Nadat Blerick
bereid gevonden was vier spelers af
te staan aan de gasten, begon er op
vier banen een felle strijd. Met een

extra ingelaste spelregel waarbij na het
horen van een toeter de betreffende
game dubbel telde, werd geprobeerd
de spanning nog wat extra op te voeren. Na zes speelrondes en 24 partijen
kon de balans worden opgemaakt.
Er stond een gelijke stand op het
scorebord: 50-50. Beide ploegen waren

dus aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk
moesten er games geteld worden en
bleek HTC Horst net iets beter te zijn
(160-148).
HTC Horst nam de beker in ontvangst. In 2014 reist TC Blerick naar
Horst af om te proberen de trofee
terug te veroveren.

GRATIS WINTERCONTROLE
Uw auto wordt gecontroleerd op:
• Bandenspanning
• Banden proﬁeldiepte
• Vloeistoffencontrole
• Verlichtingscontrole
• Vorstbeveiliging van ruitensproeier
en koelvloeistof
• Accu, laad- en startcontrole
Onder het genot van een gratis
kopje koffie met vlaai kunt u
wachten op de wintercontrole.

De controle is *
IS
volledig GRAT

Op vloeistoffen en materialen
krijgt u deze dag 10% korting.
*exclusief vloeistoffen en materialen.

Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

HEMELSE SFEREN

Geen overwinning SVEB
Door: Rob Hendrix, SVEB
De eerste minuten van de wedstrijd tussen SVEB en Belfeldia beloofden een interessante middag. Het spel ging
vlot op en neer en de eerste kans was er al in de zevende minuut voor Belfeldia. Vrij voor doel treuzelde aanvaller
Van de Bongard, waardoor de kans teniet werd gedaan.
Daarna kwam een aardige periode
van SVEB met meer grip op het spel.
Dit leidde in de zestiende minuut tot de
1-0 van Joris de Mulder na een mooie
voorzet van Rick Tissen. Zeven minuten
later was het weer raak. Wederom
was het Joris de Mulder die na een
prachtige voorzet van Dean Crompvoets
de 2-0 kon binnentikken. In deze fase
van de wedstrijd was SVEB heer en
meester, wat had kunnen resulteren in
nog meer doelpunten in het voordeel
van de thuisclub.
Er leek niets aan de hand voor
SVEB, totdat verdediger Smeets van
Belfeldia in de 35e minuut geheel
vrijstaand de 2-1 vanuit een corner kon
binnenkoppen. SVEB probeerde zich te

herpakken maar het duel werd in de
tussentijd pittiger en de passes werden
steeds onzuiverder. Na wederom een
overtreding van SVEB kreeg Belfeldia
een vrij trap die in eerste instantie
nog weggewerkt kon worden door
keeper John Tissen. De bal werd
echter opnieuw ingebracht, waarna de
geheel vrijstaande verdediger Smeets
de bal opnieuw kon binnenkoppen.
De ruststand was 2-2.
De tweede helft werd een zeer
rommelig duel met weinig samenhang
dat met name op het middelveld werd
uitgevochten. Belfeldia verdedigde
gegroepeerd en SVEB was niet bij
machte door de verdediging te komen.
Bij wederom balverlies van SVEB kon

Belfeldia door een snelle omschakeling
de 2-3 binnenschieten, waarbij gezegd
kan worden dat het doelpunt wel erg
gemakkelijk tot stand kwam.
Het spel werd er vervolgens niet
beter op. SVEB probeerde wel, maar er
zat weinig vernuft in de pogingen. Het
inbrengen van de jonge Joep Beurskens
leidde ertoe dat het spel van SVEB iets
beter werd. Echter na de tweede gele
kaart van Maik Vermazeren moest
SVEB met tien man verder, waardoor
de kans op punten steeds kleiner
werd. Ondanks dat SVEB met tien man
speelde, kwamen er nog twee goede
kansen. Dit mocht niet meer baten.
Verdere score bleef uit waardoor SVEB
weer geen overwinning behaalde.
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BiblioNu Horst leent herinneringskoffers uit

Gevoel, gespreksstof en geheugen
neringen ophalen aan vroeger. Volgens
Carla Driessen speelt de inhoud in op
het gevoel van ouderen. “Het geheugen van de ouderen wordt geactiveerd
en ze kunnen verhalen delen over vroeger. Vooral als ze de beelden zien, hebben ze ook iets voor zich waaraan ze de
herinneringen kunnen ophalen. De koffers spelen in op het gevoel en zorgen
voor gespreksstof en een stimulans van
het geheugen.” Het vestigingshoofd
geeft aan dat de onderwerpen van
vroeger gelinkt zijn met de situatie nu.
“Zo zit er bijvoorbeeld een spel tussen
waar koning Willem-Alexander en
koningin Máxima naar voren komen.”

Informatiedag over
herinneringskoffers

Het idee achter de herinneringskoffers is het geheugen te steunen van
ouderen met dementie. “De koffers
hebben verschillende thema’s. Zo

zijn er thema’s verliefd, verloofd en
getrouwd, arbeid, het dagelijks leven,
jeugdjaren en ook huishouden. In elke
koffer zitten foto’s, spulletjes, cd’s en

spelletjes die speciaal gemaakt zijn en
die te maken hebben met het thema.
Door het gebruiken van deze koffers
kunnen ouderen met dementie herin-

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

De koffers zijn in eerste instantie
bedoeld om te worden uitgeleend aan
bijvoorbeeld mantelzorgers, activiteitenbegeleiders en bewoners van zorginstellingen. “Zij kunnen hier vervolgens mee aan de slag met de ouderen.
Voor deze mensen organiseren wij op
donderdag 21 november een informatiedag waar we vertellen over de herinneringskoffers. Ook Stichting Aangepast
Lezen is aanwezig en geeft informatie
over de mogelijkheden die er zijn voor
mensen met een leesbeperking”, geeft
Carla aan. De instellingen en mensen

kunnen zelf tien tot twintig boeken bij
de koffers kiezen die te maken hebben
met het thema. “Boeken zitten dus niet
standaard in de koffer”, meldt Carla.
Volgens haar zijn de koffers eigenlijk
leuk voor iedere oudere. “Iedere senior
vindt het leuk om over vroeger te praten. Ook is het leuk als kinderen samen
met de ouderen de koffer bekijken en
de spelletjes spelen. Dat lijkt me een
mooie combinatie.”

Leuk voor
iedere oudere
Carla: “Het concept komt van
Provincie Limburg. Zij hebben zoiets
dergelijks ook een tijdje aangeboden
aan instellingen. Nu werken bibliotheken in Limburg hiermee.” De bibliotheken kregen subsidie voor de koffers
en maakten samen afspraken. De
bibliotheken mogen zelf beslissen wanneer ze starten met het uitlenen van de
koffers. Carla: “De bieb in Weert leent
bijvoorbeeld de koffers al uit.”
De herinneringskoffers zijn
maximaal zes weken te leen, tegen
een vergoeding. Bewoners van
zorginstellingen, activiteitenbegeleiders
en mantelzorgers kunnen zich
aanmelden voor de informatiemorgen
op donderdag 21 november via
cdriessen@biblionu.nl

*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

Bibliotheken in Limburg lenen herinneringskoffers uit aan ouderen met dementie. De koffers bevatten onder
andere spelletjes, beelden en cd’s en zijn bedoeld om het geheugen van deze senioren te stimuleren. De bibliotheek in Horst start op donderdag 21 november met het uitlenen van deze koffers. Vestigingshoofd Carla Driessen
vertelt.
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160 jaar Koninklijk Nederlands Zangersverbond

Horster Mannenkoor
eerste op KNZV-concours

verenigingen 25
Vollemaanwandeling
Schuitwater
IVN De Maasdorpen organiseert op vrijdag 15 november om 19.30 uur
een vollemaanwandeling in natuurgebied het Schuitwater. De tocht begint
bij de parkeerplaats van theetuin De Roode Vennen in Broekhuizen.

Het Horster Mannenkoor (HMK) heeft tijdens de voorrondes ter gelegenheid van het 160-jarige bestaan van
het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV) een eerste prijs gewonnen. De voorrondes vonden plaats in
zaal De Haandert in Tegelen.
Het HMK won een eerste prijs met
441,2 punten in de hoogste klasse. De
vijf werken die het HMK ter gehore
bracht, werden goed gewaardeerd
door het publiek en de jury. De
première van het lied De Bom heeft,
volgens het HMK, veel moeite gekost
omdat de syncopische begeleiding,
dat wil zeggen dat de tonen niet op

de tel of puls zijn, van de middenstemmen lastig onder de knie te krijgen
was.
De jury was in het algemeen onder
de indruk van het niveau van de mannenkoren uit Limburg, meldt het HMK.
Volgens het koor uit Horst heeft het
a capella-repertoire, het uit het hoofd
zingen en de wisselende kooropstellin-

gen indruk gemaakt.
Het HMK mag deelnemen aan
de halve finales en misschien de
finale in Zwolle tijdens Koningsdag
op zaterdag 26 april. Het HMK wil
de ingeslagen weg blijven volgens
met één of twee nieuwe werken.
In 2014 viert het HMK ook zijn 120jarig jubileum.

Aandacht voor projecten

Martinusdag Meerlo in
teken van straatkinderen
De in Meerlo actieve Stichting Sint Martinus, voor hulp aan straatkinderen in Rio de Janeiro, houdt zondag
17 november de tweejaarlijkse Martinusdag voor donateurs en sympathisanten van hun werk. Er is een
middagprogramma van 13.00 tot 17.00 uur en een avondvoorstelling vanaf 19.30 uur. Beide vinden plaats in
zalencomplex ’t Brugeind in Meerlo.
De eregast van deze Martinusdag
is ex-straatkind Pablo Cleto Silva uit
Rio de Janeiro, die vorige week is
afgestudeerd als advocaat aan de
universiteit van deze Braziliaanse
metropool. Filmmaker Marijn Poels,
geboren in Swolgen, maakte een
documentaire over het indrukwekkende leven van Pablo.
Pablo werkte zich met steun van
de stichting op van straatjongen tot
advocaat. ’s Middags is de première van ‘Pablo, van straatjong tot

advocaat’ en wegens de grote belangstelling voor de documentaire wordt
deze ’s avonds om 19.30 uur nog een
keer vertoond. Zowel Pablo Cleto Silva,
zijn vrouw als filmmaker Marijn Poels
zijn ’s middags en ’s avonds aanwezig
bij de Martinusdag.
Tijdens de Martinusdag is er verder
veel informatie te vinden over de projecten die Stichting Sint Martinus in Rio
de Janeiro steunt. Ook is er bijzondere
muziek te beluisteren, onder andere
van de Braziliaanse percussiegroep

Busardo uit Leudal en de Pipers
Society Castle D’aldenghoor en zijn
er Braziliaanse snuisterijen verkrijgbaar. De in het voorjaar overleden
Limburgse missionaris Martin Cox
krijgt ook nog even de aandacht. Hij
zette als een van de eerste 25 jaar
geleden in Rio de Janeiro een centrum
op voor de opvang van straatkinderen.
Zowel het middag- als het
avondprogramma is voor iedereen
toegankelijk.

Volgens IVN De Maasdorpen
schakelen mensen ‘s nachts in het
bos over op andere zintuigen. Zo
moeten deelnemers bijvoorbeeld meer
luisteren, ruiken en voelen met hun

voeten. Nachtdieren als uilen en dassen
zijn dan ook actief.
IVN De Maasdorpen raadt stevige
schoenen en het meenemen van een
verrekijker aan.

Vogeltentoonstelling
Sevenum
Vogelliefhebbers kunnen vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 november hun hart ophalen tijdens de Gezamelijke Onderlinge Tentoonstelling.
Deze tentoonstelling vindt plaats bij vereniging van vogelliefhebbers
De Volière in Sevenum.
Tijdens de tentoonstelling kunnen
verschillende soorten vogels bekeken
worden, waaaronder kanaries,
parkieten en wildzangvogels. Iedereen
is welkom om de vogels te bezichtigen.
De locatie is het T.T. Lokaal van Argo
Research ‘Truyenhof’ aan de Steeg in
Sevenum.

De tentoonstelling is geopend op
vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur,
op zaterdag van 14.00 tot 22.00 uur en
op zondag van 10.00 tot 16.00 uur en
wordt georganiseerd in samenwerking
met volièrevereniging Vogelvriend
uit Venray en vogelvereniging Ons
Genoegen uit Horst.

FABRIEKSVERKOOP

BAARLO

Dog&Duck

kinderkleding
alles nu E 5 en E 10

Dames
truien en vesten

alles nu E 10 en E 25

Kerst bij Het Maashotel
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er
kerstdin
Kerst bij Het Maashotel,
is genieten aan de Maas
Reserveer tijdig
voor onze kerstbrunch
of kerstdiner.

Heren
truien en vesten

alles nu E 10 en E 25
Elke zaterdag open
van 9 tot 15 uur
Industrieterrein Baarlo
Kieënweg,
Tel: 06 52 67 85 04

Veerweg 9-11 | 5872 AE Broekhuizen | Tel.: 077 463 2114 | info@hetmaashotel.nl | www.hetmaashotel.nl
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De Lange Horst

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

Nieuwe show van
Pigtail
In De Lange in Horst presenteert coverband Pigtail zaterdag 16 november
haar nieuwe show. Het publiek staat een avond ‘terug in d’n tiêd’ te
wachten. Het optreden duurt van 21.00 tot 02.00 uur.
De Noord-Limburgse classic rockcoverband bestaat sinds 2000 en is in
de loop der jaren bekend geworden
binnen de regio, maar ook tot ver daar
buiten. De afgelopen tijd is de band
hard bezig geweest om een nieuwe
show op poten te zetten en deze zal
voor het eerst gespeeld worden bij De

Paardenmarkt Lottum
In Lottum werd er maandagochtend 11 november al vroeg begonnen met de handel in paarden en
pony’s. Tijdens de jaarlijkse paardenmarkt werden ruim 600 paarden en pony’s te koop aangeboden.
Ook waren er marktkramen met allerlei hippische benodigdheden, was er muziek van de joekskapel en
konden de kinderen zich vermaken op de JOL-kermis.

30 jaar koperslagersmuseum
Koperslagerij en koperslagersmuseum P. van der Beele in Horst bestaat dit jaar dertig jaar. Het 30-jarig bestaan
wordt in de week van 19 tot en met 24 november gevierd.
Paul van der Beele heeft de afgelopen dertig jaar verschillende opdrachten
gekregen om zijn vakmanschap te
laten zien. Hij heeft onder andere de
kroonluchter voor de kerk van Meterik
gemaakt. Ook heeft er in die jaren een
overzichtsexpositie van het werk van
Van der Beele plaatsgevonden, waarbij
ambachtelijk traditioneel werk, maar

ook moderne vormen, beeldjes en
plastieken tentoon werden gesteld. De
laatste jaren vielen de inkomsten van
de werkplaats weg door gezondheidsproblemen, waardoor een tijd is gedacht
over het verkopen van de koperslagerij en het kopermuseum. De koop
is toen niet doorgegaan, omdat het
museum bij verkoop zou verdwijnen. De

oplossing was een uitbreiding van de
museumwinkel. Zo wordt het koperslagersmuseum na dertig jaar nog in stand
gehouden. In de jubileumweek heft het
museum geen entreegeld. Het museum
bevindt zich aan de Gasthuisstraat in
Horst en is geopend op dinsdag tot en
met vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en
op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Nieuwe cd Plaggenhouwers
De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst presenteren hun nieuwe cd komend weekend op de zittingsavonden.
De cd Dao zit meziek in telt zestien
nummers en bevat de winnende
nummers van het Grubbenvorster
liedjeskonkoer van de afgelopen jaren.

Naast de winnende nummers staan
op de cd twee LVK-klassiekers van
Grubbenvorster bodem en het nieuwe
nummer van De Toddezék.

De cd wordt huis-aan-huis
verkocht, maar ook in winkels.
Daarnaast is deze te verkrijgen via GMV
De Plaggenhouwers.

Lange. Het publiek wordt getrakteerd
op een reis door de tijd waarin de
oorlog nog koud was, het haar lang en
de muziek goed. Pigtail covert bands
als Boston, Supertramp, Iron Maiden en
Pink Floyd. Op zowel audio- als visueel
gebied heeft de band verschillende verrassingen voor het publiek.

Optreden Chapter
in d’n Tap
Café d’n Tap in Horst houdt op zaterdagavonden unpluggedconcerten. Op zaterdag 16 november is de aftrap met Chapter.
Chapter is een uit Lottum afkomstige rockcoverband. Deze band
speelt nummers van onder anderen
Kiss, Neil Young, the Stones, Nirvana,
Chris Cornell, the Cult en Counting
Crows.
Omdat dit optreden unplugged is,
is het volume niet allesoverheersend.
De toegang voor deze concerten is

gratis. Bezoekers mogen vrijwillig
een bijdrage in een speciaal daarvoor
bestemde hoed doen. De opbrengst
hiervan is voor de optredende
artiesten.
De zondagmiddagen in café
d’n Tap zijn gereserveerd voor
bluesmuziek. Ook hier staan al enkele
optredens voor op de agenda.

Ladies night America
Een groep vrouwelijke ondernemers organiseert dit jaar voor het
eerst een ladies night in café Station America. Deze ladies night vindt
plaats op woensdag 20 november van 20.00 tot 22.30 uur.
De ladies night is een avond door
dames, voor dames. Er is voor ieder
wat wils op deze avond, van
bloemstyling tot sieraden en lekker
hapjes. De avond wordt muzikaal
ingevuld met livemuziek. Ook zijn een
pedicure, nagelstyliste, een verpleegkundig overgangsassistente/

lifestylecoach en een schoonheidsspecialiste aanwezig. Ook is er de
gelegenheid om loten te kopen voor
de loterij, waarvoor de deelnemende
ondernemers prijzen beschikbaar
hebben gesteld. De eerste vijftig
bezoeksters ontvangen een
goodiebag.

broodje van de week
salade, bacon
en
augurk

1.95

30 jaar

geldig vanaf 14 t/m 20 november

Pistolet
met selderij-

NOTE
BORN

www.plushorst.nl

TE KOOP
Beurskensweide 11
in Swolgen.
Prijs op aanvraag.

Nieuwsgierig?
Kom gerust eens kijken.

Bel:
06 42 39 65 68

hele
maand
november

30t%
ing

ko rle kasten

op al deuren
en

Het mooiste maatwerk voor uw interieur
Zoekt U een kast die écht bij u past? Dan komt u vanzelf uit bij Noteborn. Hier
vindt u een ongekend ruime collectie schuifdeuren, kastwanden en inloopkasten.
En het mooie is: elke kast is maatwerk. U bepaalt dus helemaal zelf de stijl, de
kleuren en de indeling. Profiteer de hele maand november van onze unieke korting
van 30% op al onze kasten en deuren.
Deze actie geldt van 1 november t/m 30 november 2013. Vraag naar de actievoorwaarden bij onze dealer.

Uw Noteborn dealer:

Verhaag Schuifwandkasten | Horsterweg 38 | Sevenum

T 077 4672244 | www.verhaagschuifwandkasten.nl
Openingstijden : Ma 13-18 uur | Di t/m Vr 9-12 en 13-18 uur | Za 9-16 uur | ’s avonds op afspraak
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Voorpremière
documentaire Pablo
Stichting Sint Martinus Nederland organiseert op zondag 17 november de voorpremière van de documentaire
Pablo van filmmaker Marijn Poels uit Meerlo. In zalencomplex ’t Brugeind in Meerlo wordt om 19.30 uur de
documentaire over straatkinderen in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro getoond.

Blaoskracht
In de Sint Lambertuskerk in Horst vindt op 17 november om 15.00 uur
een concert plaats van de Koninklijke Harmonie van Horst en organist
Theo Hes. In tweemaal 45 minuten worden verschillende combinaties
tussen harmonieorkest en orgel ten gehore gebracht.
Tijdens het concert kan Theo
Hes de toehoorder alle registers
van het orgel laten horen. Het orgel
in Horst behoort tot één van de
grootste orgels van Limburg en heeft
zo’n 3.600 orgelpijpen. Het orgel
heeft verschillende stemgroepen en
vertoont daarmee grote gelijkenis
met het orkest. De akoestiek van de
Lambertuskerk maakt het daarbij
mogelijk om bijzondere werken
ten gehore te brengen, aldus de

Harmonie. Het programma bevat
hoogtepunten uit de muziekliteratuur.
Het wereldwijd bekende orgelwerk
Toccata en Fugue in D-mineur van
J.S. Bach wordt gespeeld, gevolgd
door werken van Händel, Vierne,
Boëllmann en Saint-Saëns.
Amy Geurtjens, Maikel van Els
op hoorn en Loek Kleeven op fagot
soleren met werken van Mozart.
Voor reserveringen, mail naar
pr@harmonievanhorst.nl

Liedjesmatinee
Hegelsom
Carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom organiseert op
zondag 17 november in zaal Debije het Hegelsomse liedjesmatinee.
Tijdens het matinee strijden schrijvers en zangers om een plek op de
nieuwe carnavalscd. Het matinee begint om 15.30 uur.

In de documentaire ligt de focus op
de voorbereidingen van het WK voetbal
in 2014 en de Olympische Spelen in
2016. Filmmaker Marijn Poels reisde in
augustus af naar Rio de Janeiro voor de
opnames. Hij volgde de jonge advocaat
Pablo Cleta Silva (29), die uit een sloppenwijk de straat op vluchtte, waar hij
werd opgevangen door Stichting Sint
Martinus Nederland. Die stichting zet
zich in voor straatkinderen in Rio de
Janeiro.

Straatarmoede
Poels maakte de documentaire in
opdracht van Stichting Sint Martinus.
“Rio de Janeiro wil af van openlijke
armoede op straat, vooral nu de stad

in zoeklichten van de wereldmedia
staat in verband met de komende
Wereldkampioenschappen voetbal
en de Olympische Spelen. De regering doet er alles aan om de toerist
en de investeerders zich veilig te
laten voelen tijdens deze wereldevenementen. Zij wil de stad zuiveren
van straatarmoede. Hiervoor heeft
het stadsbestuur een harde strategie
ingezet waarmee het straatkinderen
oppakt en in jeugdgevangenissen
plaatst. Een soort sociale schoonmaak
dus. De politie trekt vaak ‘s nachts ten
strijde met volautomatische geweren,
knuppels, traangas en elektrische
schokwapens die ze gebruiken om de
kinderen op te pakken”, vertelt Poels.

Pablo is in deze documentaire van
veertig minuten betrokken bij twee
juridische zaken in Rio de Janeiro.
Poels: “Ik wilde niet enkel een verhaal
vertellen wat er allemaal fout is in
Rio de Janeiro maar ook op zoek gaan
naar oplossingen. Dat vonden we in de
jonge advocaat Pablo. Hij vluchtte uit
zijn sloppenwijk toen hij tiener was en
belandde op de straat. Zelf ondervond
hij aan den lijve het harde leven als
straatkind. Uiteindelijk werd hij van de
straat gehaald door Sint Martinus. Nu
studeert de jonge advocaat af en werkt
voor kinderrechtencentrum Cedeca in
Rio de Janeiro.”
Tijdens de voorpremière zijn zowel
Pablo als Poels aanwezig.

De zangers en schrijvers strijden
om een plaats bij de eerste vier. Dat
levert een plek op de cd op, die op
25 januari wordt uitgebracht. Aan het
liedjesmatinee doen negen volwassen deelnemers mee. Bij de jeugd
doen drie groepen mee. Het winnende liedje van de jeugd levert ook

een plek op de cd op. Volgens CV D’n
Tuutekop valt het dit jaar op dat het
liedjesmatinee nieuwe deelnemers
heeft geïnspireerd om mee te doen.
Maar ook vertrouwde gezichten zijn
volgens CV D’n Tuutekop weer van de
partij. Het liedjesmatinee wordt muzikaal ondersteund door Jos Hoebers.

Dreumel Alaaf
Carnavalminnend Horst heeft de datum 17 november rood omcirkeld
op de kalender staan. Dan barst namelijk officieel het carnavalsseizoen in
Horst los met Dreumel Alaaf.
Het Wilhelminaplein in Horst
is op zondag 17 november vanaf
14.11 uur het podium voor een keur
aan artiesten.
De winnende liedjes van de
liedjesavond- en middag komen het

publiek in carnavalsstemming brengen. Ook Neppie Kraft, Altied Noeit
Te Laat, Huub en Chris, Heite Soep,
Pim Minkenberg en De Bromtol en Co
treden op tijdens de opening van het
carnavalsseizoen.

Tuin bestraten?

Bezoek eerst onze
showroom en showtuin voor
meer dan 1500 m2 aan inspiratie

s
W i j v i e r e n o nm
!
u
e
l
i
b
u
j
g
i
r
a
j
5

Bekijk onze collectie
direct online op

www.stones4u.nl
Stones4U | Noordervaart 5 | Beringe | T: 077 307 21 20

Diverse modellen met flinke kortingen
Diverse modellen met
gratis accessoirepakket
Alle overige fietsen
gratis pechhulp-pas van Fietsned
10% korting op een onderhoudsbeurt
Acties gelden de gehele maand november en niet in combinatie met fietsplan of andere aanbiedingen.

www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66
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It giet oan, ut giët door

Ook dit jaar ijsbaan in Horst centrum
Tientallen nieuwe sponsors en begunstigers meldden zich afgelopen week nog. Bijna tweehonderd organisaties staan nu achter een kunstijsbaan in hartje Horst rond de kerstdagen. Het bestuur heeft dan ook groen licht
gegeven voor een nieuwe editie van de ijsbaan.

Ook gemeente Horst aan de
Maas en het Centrum Management

van Horst hebben een zeer positieve
bijdrage geleverd de afgelopen week.

De stichting heeft de baan formeel in
bestelling genomen en daarmee is de
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komst een feit. In de begroting zitten
weliswaar nog een aantal aannames
maar het bestuur heeft het vertrouwen
dat deze uitkomen en dat een aantal
organisaties nog hun bijdrage zullen
leveren.
Alvast een dankjewel voor alle
sponsoren. Mensen die een steentje
willen bijdragen aan de ijsbaan kunnen
zich weer melden via info@ijsbaanhorst.nl De organisatie zoekt een ijsmeester, kaartjesverkopers, opbouwers,
technische mensen, horecakrachten
en toezichthouders. Vooral mensen die
beschikbaar zijn tijdens schooluren in
de eerste week en mensen die tijdens
de feestdagen een dagdeel willen
werken, zijn zeer welkom.
Ook is er nog een gat te dichten in
de totaalbegroting. Sponsors zijn dus
nog steeds meer dan welkom.
Kijk op www.ijsbaanhorst.nl of mail
naar info@ijsbaanhorst.nl voor de
mogelijkheden.
Vanaf vandaag zijn ook
entreekaarten te koop. Verkoopadres
is het Huis van de Streek aan de
Steenstraat. Leuk als cadeautje voor de
feestdagen of verjaardagen die komen
gaan.

Sponsor
meter
Tussenstand

480 m2

89%

Nog niet alle meters
zijn verkocht.
Help ons alsjeblieft met de
laatste loodjes.
Elke meter telt!

www.ijsbaanhorst.nl

Filmvertoning

Hoog bezoek in
Parochiehuis Sevenum
De korte film Het Bezoek, over een kerkelijke gemeente die bezoek
krijgt van de Grondlegger, wordt dinsdag 19 november vertoond in het
Parochiehuis in Sevenum. De film begint om 20.00 uur.
Het Bezoek is een verfilming
uit 2006 van het gelijknamige boek
geschreven door Adrian Plass. Het
onderwerp van deze film is een kerkelijke gemeenschap die bezoek krijgt
van de Grondlegger. De film vertelt
het verhaal vanuit het perspectief van
de bevlogen regelneef Peter, een van
de gemeenteleden. Hij krijgt de taak
om het bezoek van de Grondlegger te

organiseren. Dit bezoek verloopt echter
niet geheel volgens Peters planning.
Uiteindelijk wordt de eigenwijsheid van
de Grondlegger hem teveel en vliegt
Peter volledig uit de bocht. Juist op dat
moment komt de Grondlegger hem
persoonlijk opzoeken.
De korte film gaat over ‘fantasie
met een boodschap’ en duurt ongeveer
veertig minuten.

Engelenobjecten

Wandeling in
kerstsfeer
Valise atelier & natuur organiseert op zondag 17 november van 10.00 tot
16.00 uur een wandeling langs kruisen en kapellen in Sevenum. Dit doet ze
in samenwerking met Bloemsierkunst Simone, Swartwit Kleurrijk Wonen,
Rieky Sturme en Margrethe Beelen. De kruisen en kapellen zijn in kerstsfeer
versierd.

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

BEKIJK ONZE COLLECTIE OP KIJKENKIEZEN.NL

De deelnemende ondernemers
geven presentaties van bloemsierkunst
tot abstracte objecten en engelenkleding. Zo tonen Rieky Sturme en
Margrethe Beelen buiten een aantal
engelenobjecten. Zij ontwierpen onder
meer theaterkleding en hebben samen
speciaal voor deze wandeling hun
fantasie en vaardigheden met naald en
draad aangesproken. In het atelier laten
zij hun werkwijze en werkstukken zien.
Verder richt Swartwit Kleurrijk
Wonen een kapel in en decoreren ze

een veldkruis. Bloemsierkunst Simone
verfraait een kapel met eigentijdse
bloemsierkunst. Zij presenteert tijdens
de wandeling enkele kerstobjecten.
Ook toont Valise atelier & natuur met
haar cursisten zowel schilderijtjes als
kerstobjecten. De wandeling voert door
het buitengebied van Sevenum en is
ongeveer vijf kilometer lang. De tocht
is toegankelijk voor rolstoelers, wandelwagens en scootmobielen. Deelname
is gratis en de wandeling start bij Valise
in Sevenum.
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Aandacht voor mensen met een beperking

Verstand op nul: een documentaire
vol talenten en emoties
Documentairemaker Ruud Lenssen heeft op zondag 10 november zijn documentaire Verstand op nul aan het
grote publiek in de Kasteelboerderij in Horst getoond. Met zijn productie wil hij aandacht vragen voor de kwaliteiten
en het talent van personen met een beperking.

Richard, Michaela en documentairemaker Ruud Lenssen
“Hebben jullie er zin in?”, begint
een van de hoofdrolspelers, Michaela
Vernooij, enthousiast. De documentaire
is opgebouwd rondom de persoonlijke
levensverhalen van vier mensen met
een beperking; Michaela Vernooij, Jan
van Waaijenburg, Richard Peters en
Peter Deckers vertellen ieder hun eigen
verhaal. Hun jeugd, werk, hobby’s,
vrienden, familie en huisdieren komen
een voor een aan bod.
“En de zakdoekjes allemaal in

de hand”, grapt Vernooij voordat de
ruimte donker wordt. In een zaal met
oude bioscoopstoelen hebben familie,
vrienden en bekenden plaatsgenomen.
Dat ze een aangrijpende documentaire
kunnen verwachten, is de meesten nog
niet helemaal bekend. Vernooij: “Ik
hoop dat mensen na het kijken meer
respect krijgen voor ons en dat het
pesten voor altijd ophoudt.”
Terwijl het publiek in spanning
afwacht, licht het scherm op. Een voor

een worden de vier hoofdrolspelers
voorgesteld. De opnamelocaties van
de documentaire zal diverse mensen
bekend voorkomen, die zijn namelijk in
onze gemeente en in gemeente Peel
en Maas, van De Winkel van Sinkel tot
de sociale werkplaats in Horst.
Uit de documentaire wordt duidelijk
dat de hoofdrolspelers veel waarde
hechten aan de contacten die ze hebben in hun directe omgeving. Niet
alleen op het werk speelt humor een

belangrijke rol, ook zorgen sportverenigingen voor de nodige ontspanning
voor Michaela, Jan, Richard en Peter.
Het belangrijkste voor hen is dat ze
weten dat er niet om hen maar met
hen gelachen wordt.
De documentaire geeft het beeld
dat een bekende van de hoofdrolspelers waarschijnlijk al langer
heeft. Het publiek kijkt vol verbazing,
want voor hen blijft deze informatie
vaak onbekend. Diny en Marcel uit
Broekhuizenvorst zijn er stil van. “We
vinden het heel mooi. Deze vier mensen zijn zo spontaan, vriendelijk, open
en eerlijk. Deze film laat zien dat zij
eigenlijk helemaal niet zoveel verschillen van ons. Zij zijn net als wij en doen
ook wat ze kunnen.”
Of de documentaire zijn doel,
aandacht vragen voor mensen met een
beperking, bereikt heeft, kan Lenssen
nog niet zeggen. De hoofdrolspelers
hopen het in ieder geval wel. Lenssen
zelf is nu bezig ervoor te zorgen dat
deze documentaire ook in het lesmateriaal van zorgopleidingen terechtkomt.
“Pas als veel mensen de film zien,
kan het beeld dat we van ze hebben
positief veranderen.”
Ruud Lenssen heeft de documentaire Verstand op nul opgestuurd
naar nationale en internationale
filmfestivals. Voor hem is het nu
afwachten of zijn productie ergens in
de prijzen valt. Gewaardeerd wordt de
documentaire zeker. Voor de toekomst
heeft Lenssen producties met Poolse
arbeiders en een Zuid-Hollandse duiker
met een hernia op het programma
staan.

L

toestelprijs:

€ 84.95

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

Radioprogrammering
zaterdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
17.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
Reindonk NU
Café Reindonk
Reindonk draait
op verzoek
Reindonk Gold
Wiekendproat
Melodie-express
Wie kent Reindonk
Uitzending gemist
Reindonk Easy

zondag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
Reindonk NU
Wekkerradio
Tip Top
Sport op zondag
Podium
Reindonk NU
Melodie-express
Beat, Westcoast & Hits
Uitzending gemist
Reindonk Easy

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
www.reindonk.nl

Apple
iPhone 5c
16 GB

nu 2 jaar €59.-

€ 49.-/mnd
Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

onbeperkt bel/sms + 2 GB

MING
OPRUI ELLEN
OD
SHOWMTOT WEL 50%
GEN
N
I
T
R
O
K
zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

keuze uit alle netwerken:
Horst
Venray
Venlo

Novocom

Kerkstraat 18 | 077 3987648
Schoolstraat 18 | 0478 512498
wij zijn verhuisd!
Klaasstraat 42 | 077 3518196

horst@novocom.nl | www.novocom.nl
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Hegelsom

Lottum

Liedjesmatinee

Dreumel Alaaf –
Opening seizoen

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

zo 17 november 15.30 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

zo 17 november 15.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Wilhelminaplein

za 16 november 20.30–01.30 uur
Organisatie: de Swolgense megjes
Locatie: café-zaal Harmonie

America

Horst

Concert Blaoskracht

Toepkampioenschappen

wo 20 november
20.00-22.30 uur
Locatie: Station America

vr 15 november 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 17 november 15.00 uur
Org: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: St. Lambertuskerk

zo 17 november 16.00 uur
Locatie: OJC Canix

Imkeren met vitale bijen

Optreden Narrow Escape

Zing en Zuip Festijn

vr 15 november 20.00–22.00 uur
za 16 november 14.00–22.00 uur
zo 17 november 10.00–16.00 uur
Organisatie: De Volière Sevenum
Locatie: Truyenhof, de Steeg

za 16 november 10.00-16.00 uur
Organisatie: Nederlandse
Bijenhouders Vereniging
Locatie: Citaverde College

zo 17 november 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

za 16 november
Locatie: OJC Merlin

Tribute night

vr 15 november 19.30 uur
Organisatie:
Optreden Pigtail
IVN De Maasdorpen
Locatie: theetuin De Roode Vennen za 16 november 21.00-02.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Jubileumweek

Martinusdag

za 16 november 20.30 uur
Locatie: De Wingerd

di 19 t/m zo 24 november
Locatie: Koperslagersmuseum

Optreden John Helliwel

zo 17 november 13.00–17.00 uur
Organisatie: Stichting Sint
Martinus Nederland
Locatie: zalencomplex ‘t Brugeind

Broekhuizenvorst

wo 20 november 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Voorpremière Pablo

Ladies night

Quiltcafé

Broekhuizen

Vollemaanswandeling

Opening seizoen

za 16 november
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: café ’t Dörp

Optreden Copyright
za 16 november 22.00 uur
Locatie: Blok10

Optreden Sunday Zombies &
The Brain

Informatiemorgen
herinneringskoffers
do 21 november 10.45–13.00 uur
Org: Stichting Aangepast Lezen
Locatie: BiblioNu

Grubbenvorst

za 16 november 22.00–03.00 uur
Locatie: OJC Niks

vr 15 en za 16 november 19.49 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Haeren

Strictly Unplugged met Chapter do 21 november 20.00 uur

Zittingsaovend

Winter sfeer markt

Rommelmarkt

zo 17 november 12.00-17.00 uur
Org: Stichting Gewoën Grubbevors en lokale ondernemers
Locatie: winkelplein De Zumpel

zo 17 november 09.30–15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: de Mèrthal

Dorpsraadvergadering

Presentatie
The Himalaya my home

wo 20 november 20.00 uur
Locatie: ’t Haeren

zo 17 november 13.30 uur
Locatie: café De Leste Geulde

Organisatie: Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas
Locatie: Mèrthal

do 21 november 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum

Vogeltentoonstelling

Meerlo

zo 17 november 19.30 uur
Organisatie: Stichting Sint
Martinus Nederland
Locatie: zalencomplex ‘t Brugeind

Scheisse Minnelli:
10 Years of Hardcore/punk
za 16 november 20.30 uur
Locatie: OJC Walhalla

Saturdaynight party
za 16 november 22.00 uur
Locatie: De Maraboe

Melderslo

Kerstwandeling in
Engelensfeer

vr 15 november 21.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: café ‘t Tunneke

Filmvertoning Het Bezoek

Opening carnavalsseizoen
Uitreiking ondernemersprijs

za 16 november 22.30 uur
Locatie: café D’n Tap

Dorpsraadvergadering

Reünie discobal

zo 17 november 10.00–16.00 uur
Locatie: start Valise

Slachtdag

di 19 november 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Kronenberg

zo 17 november 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Kerstdemonstratie

di 19 november 19.30 uur
Organisatie: KBO Kronenberg
Evertsoord, Kronenbergse Vrouwen
Samen en Stichting Welzijn
Kronenberg Evertsoord
Locatie: De Torrekoel

Meterik

Themabijeenkomst dementie

wo 20 november 19.30 uur
Organisatie: Groei en Bloei
Noord-Limburg
Locatie: De Wingerd

Opening carnavalsseizoen
za 16 november 20.30 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: café Kleuskens

De volgende cursussen staan nog gepland voor dit jaar:

Autobedrijf

16 november

party

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

Kunstgeschiedenis - Mindfulness
Massage - iPad - Fotografie
of kijk voor het volledige aanbod op onze website.

Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma, di + do. 09.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

Zie voor meer info www.vu-venray.nl

Oplossing voor uw

huidprobleem

Huidzorg Horst is o.a. gespecialiseerd in het verbeteren van:

acné • couperose • pigment • ongewenste haargroei
oedeem • littekens • rosacea • eczeem
Vergoedingen zorgverzekering

Behandelingen van bovenstaande aandoeningen worden doorgaans
vergoed. Vergoedingen worden jaarlijks opnieuw toegekend. Indien u
aanvullend verzekerd bent, heeft u waarschijnlijk nog recht op vergoeding
waardoor behandelingen in 2013 vergoed worden zonder dat daarbij het
eigen risico verbruikt wordt. Tevens kunt u vaak zonder verwijzing een
behandeling ondergaan.
Wij plannen altijd eerst een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek waarin
de wijze van behandelen volledig wordt toegelicht. Voor meer informatie
en/of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Berkelstraat 12, 5961 JL Horst
Evelien Minten: 06-42153023
Wendy Kuunders: 06-34948419
info@huidzorghorst.nl

www.huidzorghorst.nl www.facebook.com/huidzorghorst
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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

zondag

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Venray
(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

zaterdag

09.45

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

15.30
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

Lottum
Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

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

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

zondag

Optreden
John Helliwell
John Helliwell, saxofonist bij Supertramp, treedt woensdag 20 november
op met Egbert Derix en zijn band in café Cambrinus in Horst. Helliwell treedt
voor de derde keer op rij op in Horst.
John Helliwell speelt naast
Supertramp met zijn jazzensemble
Crème Anglaise, waarin onder andere
Mark Hart de toetsen bespeelt. Egbert
Derix maakt met zijn band Searing
Quartet instrumentale muziek, die
zich beweegt op het vlak van jazz en
popmuziek.
Sjoerd Rutten op de drums en
Norbert Leurs op de contrabas maken
de band compleet. Helliwell, die naast
saxofoon ook klarinet en keyboards

• 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

Extra 1 kilo Varkenspoulet nu 6,98
weekend Grote appelvlaai van
98
5
actie Ut Bruêdje
nu ,
van 8,69

van 6,75

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

kerkdienst
kerkdienst

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

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
10.00
14.30

• Belevingsgericht snoezelen
• Leren paardrijden

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

• Iedere woensdagmiddag
bij manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25,
Hegelsom

Meerlo, Tienray en Swolgen
0478 69 12 17

Sevenum
077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

(Foto: B. van den Beuken)

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

Parochiecluster Horst

T

speelt, heeft altijd een voorliefde
gehad voor instrumentale akoestische jazz. Tijdens het optreden klinkt
vooral werk van Derix, Crème Anglaise
en Supertramp. Ook nieuw werk dat
door Helliwell en Derix speciaal voor
dit optreden werd gecomponeerd,
is te horen. Zangeres Joosje Jochems
completeert de band met onder
andere Supertramp-vertolkingen.
Het concert begint om 20.30 uur.

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 14 t/m zaterdag 16 november 2013.

De Schuilplaats

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

Hegelsom

Verloskundige zorg

T

19.15

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

zaterdag
woensdag

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis

Grubbenvorst

Tienray

112

09.45

Griendtsveen

Spoedgevallendienst
15 t/m 21 november 2013
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizenvorst

Tandarts

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

zondag

zondag
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

service 31

077 354 88 88 (Sensoor)

aarden
Alles met pzondere
voor bij n
mense

Voor info of proefles:
Mobiele Manege in Draf
Jeannet@indraf.info
06 46 57 51 06

32

nieuws

14
11

Ze vinden ons alweer
de beste Alles-in-1
provider van Nederland
Beste aanbieder Alles-in-1, Consumentenbond ProviderMonitor oktober 2013

Het beste Alles-in-1 pakket, ook
voor glasvezel. Kijk op xs4all.nl
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