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Glasvezel,
ik wil het
voor
supersnel
internet

Last van
traag internet?
In het buitengebied komt glasvezel als ú het wil.

Glasvezel, ik wil het!

Zie ommezijde voor de data van de informatieavonden.

Glasvezel,
ik wil het
voor
supersnel
internet

Last van
traag internet?

Kom naar
de glasvezel
informatie
avond
Voor inwoners die nieuwsgierig zijn naar glasvezel organiseren
we vijf informatieavonden. Tijdens de presentatie hoort u welke
voordelen glasvezel u biedt en wat de maandelijkse kosten zijn.
Direct inschrijven bij de aanwezige providers is mogelijk.
De avonden vinden plaats in:
Lottum
Sevenum
Kronenberg
Swolgen
Meterik

Woensdag 18 november, aanvang 19.30 uur,
de Smetenhof, Horsterdijk 1
Woensdag 25 november, aanvang 19.30 uur,
de Wingerd, Maasbreeseweg 2
Donderdag 26 november, aanvang 19.30 uur,
de Torrekoel, Meerweg 11
Donderdag 3 december, aanvang 19.30 uur,
Wilhelmina, Mgr. Aertsstraat 16
Donderdag 10 december, aanvang 19.30 uur,
‘t Kruuspunt, Americaanseweg 105

Met glasvezel kunt u supersnel internetten, HD en interactief tvkijken, radio luisteren en goedkoop telefoneren. Sneller internet is
nodig voor zorg, onderwijs, werk en ontspanning. Glasvezel heeft
een betere kwaliteit en is goedkoper. Met glasvezel bent u klaar
voor de toekomst. Kijk ook op www.buitengewoonbereikbaar.nl

Glasvezel, ik wil het!

# glasvezel voor alle buitengebieden en bedrijventerreinen
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Rowwen Hèze
sluit concertseizoen af
Traditioneel sluit de band Rowwen Hèze het concertseizoen af met de slotconcerten in America. Dit jaar was dit op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november. Op vrijdag
6 november werd de aftrap verricht door Normaal, waarna het stokje werd overgenomen door Bløf. Op zaterdag 7 november deelde de band, die dit jaar het dertigjarig
jubileum viert, het podium met onder andere De Dijk, BZB en The Wetnecks. Zondag stond in het teken van Zondag in het Zuiden. Kijk voor een verslag van deze middag op
pagina 02.

Negentien statushouders
naar Mikado-complex

zaterdag 14 november

“Kijkje in de keuken van Harold Lenssen....”
• Kookdemo met Miele-apparatuur
• Fabriek volop in productie
• Van 10.00 - 17.00 uur

In Horst worden tijdelijk negentien extra statushouders opgevangen. Deze worden ondergebracht in twee
groepswoningen van Dichterbij, die oorspronkelijk gesloopt zouden worden. De statushouders komen naar
verwachting op 23 november en verhuizen binnen een jaar naar een vaste woonplaats in Horst aan de Maas.
Horst aan de Maas heeft als
taakstelling om in 2015 voor 72 statushouders, vluchtelingen die al een
verblijfsstatus hebben gekregen en
toegewezen zijn, woonruimte te zoeken. In oktober gaf gemeente Horst
aan de Maas al aan op kleinschalige
basis minimaal tien extra statushouders per dorp op te willen vangen, tot
een maximum van vierhonderd.
“We zijn blij dat we mee kunnen
helpen om het proces van vluchtelin-

gen opvangen te kunnen versnellen,
maar wel op een kleinschalige, Horster,
maat”, vertelt burgemeester Kees van
Rooij. De gemeente benaderde zorginstelling voor verstandelijk beperkten
Dichterbij met de vraag of zij mogelijk
woonruimte beschikbaar hadden. Horst
aan de Maas kan twee grote groepswoningen aan de Van Bornestraat huren
die deel uitmaken van het Mikadocomplex van Dichterbij. Deze woningen
worden niet meer gebruikt en stonden

eigenlijk op een lijst om gesloopt te
worden vanwege modernisering van
het gebouw.
Het is nog niet bekend wat de
samenstelling is van de groep van
negentien statushouders. Wel staat
vast dat deze statushouders toegewezen zijn aan gemeente Horst aan de
Maas en na de tijdelijke opvang in het
Mikadocomplex doorstromen naar een
eigen woning binnen de gemeente.
Lees verder op pagina 03

”Betaalbare
topkwaliteit....”
Stayerhofweg 2b | Wanssum | 0478-539020 | www.haroldlenssenkeukens.nl
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Middagprogramma

Families genieten op Zondag in ‘t Zuiden
Het slotconcertweekend van Rowwen Hèze wordt elk jaar afgesloten met een familieconcert: Zondag in ’t Zuiden. Geen avondvullend concert van
Rowwen Hèze met dansende jeugd en glazen bier door de lucht, maar een middagprogramma met verschillende artiesten, gericht op families en kinderen.
De tent werd om 13.30 uur
geopend en in de middag waren
er diverse optredens te zien van de
Muzikantine, Erwin, Rachel Traets en
Niels Geusebroek. Het grote nieuws
was de afwezigheid van Jan Smit. In de
loop van de dag werd bekend dat hij
ziek was en niet kon optreden. Zijn plek
werd ingevuld door de 3J’s.

Drie vriendinnen
Hoewel het ‘voorprogramma’ de
bezoekers een leuke middag bood,
kwamen de meesten toch echt voor
het concert van Rowwen Hèze, dat om
18.00 uur gepland stond. Zo ook drie

Vergezeld door de
SAUS-band

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Niels van Rens,
Joris Seuren, Berend Titulaer en
Rosanne Vromen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

zijn al fan van Rowwen Hèze sinds het
begin. We hebben elkaar ook ontmoet
tijdens een concert van Rowwen Hèze”,
vertelt Martine. “Onze eerste zoon
Rowie is ook naar de band vernoemd.”
De familie Tuk reist het hele land door
voor de concerten van Rowwen Hèze,
maar Zondag in ’t Zuiden is een van
hun favoriete concerten. “Het is echt
een familiedag, met veel optredens
van andere artiesten. We hadden liever
Jan Smit gehad, die heeft meer meezingnummers. Maar de 3J’s hebben ook
een goed optreden gegeven.”

vriendinnen uit Leunen. Zij stonden
vanaf het begin van de middag vooraan bij het podium, te wachten totdat
hun favoriete band zou optreden.
“We komen speciaal voor Rowwen
Hèze. Op vrijdag en zaterdag is het

veel te druk. Ook zijn we daar nog te
jong voor”, vertelt een van hen. De
drie vriendinnen zijn 12 jaar oud. “De
entree was voor ons slechts één euro,
dus daarom willen we het concert zeker
niet missen. Als we wat ouder zijn,

gaan we wel op vrijdag of zaterdag.”
Ook de familie Tuk staat al de
hele middag vooraan bij het podium.
Vader Hans en moeder Martine zijn met
hun twee zoons uit Zandvoort gekomen om bij dit slotconcert zijn. “We

Iets na zessen wordt het optreden
van Rowwen Hèze aangekondigd.
Vooraan bij het podium is een gedeelte
afgezet voor kinderen en mindervaliden. Het publiek komt naar voren
en kleine kinderen worden op de nek
gezet. Na een fotopresentatie, waarin
de afgelopen dertig jaar in vogelvlucht
wordt laten zien, komt de band vanuit
de grond het podium op en wordt
het eerste nummer gestart: Zondag
in ’t Zuiden. Tijdens dit concert wordt
Rowwen Hèze voor het laatst vergezeld door de SAUS-band, met wie het
afgelopen seizoen een tour is gedaan.
De band speelt een afspiegeling van
zijn repertoire: rustige ballades, feestnummers, bekende en nieuwe liedjes.
Het concert wordt afgesloten met een
‘zugabe’ en een regen van sterrenflitsers. “Bedankt voor de afgelopen dertig
jaar”, roept zanger Jack Poels. “En ik
hoop dat we elkaar de komende tijd
nog vaak gaan tegenkomen.”

Actiegroep wil onderzoek woningen
Griendtsveen
De actiegroep ‘Houd Griendtsveen leefbaar’ en de plaatselijke dorpsraad willen dat er een onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van de werkzaamheden in de Mariapeel voor de woningen in het dorp.
Volgens de actiegroep heeft
inmiddels een aantal inwoners gemeld
dat zij last heeft van water in de
kelders, optrekkend vocht in de muren
of scheuren in woningen. Zij dringt
daarom aan op een inventarisatie van
alle gevolgen van de verdere vernatting. Staatsbosbeheer is in september
gestart met de eerste werkzaamheden
in de Mariapeel. Waterschap Peel en

Maasvallei voert de maatregelen uit
met als doel vooral in droge periodes
meer water vast te kunnen houden, in
natte seizoenen wordt het overtollige
water afgevoerd. Dit gebeurt nu ook
al. Zo ontstaan de gewenste, stabiele
waterpeilen in het natuurgebied, aldus
het waterschap. Al eerder maakte de
dorpsraad van Griendtsveen bezwaar
tegen de verleende watervergun-

ning die de werkzaamheden mogelijk
maakt. De bezwaarmakers maken zich
onder meer zorgen over de verwachte
toenemende overlast van muggen
door de vernatting. In opdracht van
gemeente Horst aan de Maas en
provincie Limburg is een onderzoek uitgevoerd naar de overlast. De resultaten
hiervan zijn donderdag 12 november
gepresenteerd.

Al eerder hebben gemeente
en waterschap toegezegd dat alle
sloten in Griendtsveen, in eigendom
van waterschap of gemeente, zullen
worden geschoond, hersteld of
verbeterd. Ook worden alle knelpunten
in de afwatering hersteld en worden
de sloten in particulier eigendom
eenmalige op kosten van de gemeente
of waterschap geschoond.

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.

Aanbieding

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

media
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

BROEKEN
WEKEN
2E PANTALON *
HALVE PRIJS
*tenzij anders aangegeven

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

3-gangen à la carte
menu aan de Maas

€35,00

€17,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Negentien statushouders
naar Mikado-complex

Bij ons mag
hij aan tafel,
bij jullie ook?

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

probeerde de aanwezigen gerust te
stellen. “Het enige dat we nu doen is
vanuit onze maatschappelijke functie
een groep kwetsbare mensen een dak
boven hun hoofd bieden. Ik garandeer
dat dit niets verandert aan de zorg die
wij met Dichterbij bieden en aan de
planning van de verbouwing van ons
complex.”
Verder vroegen de aanwezigen zich
ook af in hoeverre de gemeente invloed
heeft op wat de samenstelling van de
groep statushouders is. Een aantal van
hen maakte zich zorgen dat het mogelijk geen gezinnen, maar alleengaande
mannen zullen zijn. “Hoe zit het dan
met de veiligheid van onze vrouwen en
kinderen?” Van Rooij: “De statushouders
die naar Horst komen worden nieuwe
inwoners van Horst aan de Maas. Zij zullen zich aan dezelfde regels moeten

houden. Daarbij is het huisvesten van
statushouders helemaal niet nieuw.
Dit doen we al jaren en hier hebben we
nooit problemen mee gehad. Omdat
alles rondom vluchtelingen op het
moment gevoelig ligt in de samenleving, proberen we nu iedereen extra
goed op de hoogte te houden. Dat betekent niet dat we problemen verwachten
met de nieuwe inwoners.”
Niet alle reacties waren negatief.
“Veel mensen maken hier van een
mug een olifant. Laten we van het
goede uitgaan”, reageerde een van
de buurtbewoonsters. “Ik sta ook niet
te springen om de verandering hier in
buurt, maar we moeten het ook niet
erger maken dan het is. Nu worden
er allerlei d
 oembeelden geschetst.
Laten we eerst maar eens rustig
afwachten hoe het straks echt gaat.”

Auto’s botsen op Midden Peelweg
Op de Midden Peelweg in America vond donderdagmorgen 5 november een botsing tussen twee auto’s
plaats. Hierbij is een automobilist lichtgewond geraakt.
Het ongeluk gebeurde rond
07.45 uur op de kruising van
de Midden Peelweg met de
Griendtveenseweg.

Een 19-jarige man uit Griendtsveen
verleende daarbij geen voorrang
aan een 61-jarige inwoner van
America. Door de botsing belandde

Crist Coppens
alleen dinsdag 17 november 2015

Varkenspoulet
halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

de Americaan met zijn auto in de
sloot. Hij raakte daarbij lichtgewond
en werd ter observatie naar het
ziekenhuis vervoerd.
Geldig van 9 t/m/14 november 2015

De kosten van de huur worden
gefinancierd uit het reguliere budget
voor statushouders. Daarnaast krijgt de
gemeente ook een vergoeding van het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) van 100 euro per statushouder
per week. Tijdens de drukbezochte
informatiebijeenkomst op maandagavond 9 november met buurtbewoners
en ouders van bewoners van Dichterbij
werd duidelijk dat er onder deze aanwezigen veel zorgen en vragen leefden.
Vooral de ouders van bewoners van
Dichterbij waren bezorgd over de verstoring van de rustige woonomgeving
voor hun kinderen. “Waarom worden
deze mensen juist bij een andere
kwetsbare groep geplaatst?”, vroegen
zij. “En hoe zit het met de verbouwing
van het Mikado-complex?” Directrice
van Dichterbij Regio Zuid, Marcia Adams

Buitenbrand Griendtsveen
De brandweer van Horst is dinsdagavond 10 november uitgerukt voor een buitenbrand in Griendtsveen.
Het bleek uiteindelijk om een hoop brandende bladeren te gaan.
De droge bladeren lagen aan
de Kanaalweg in Griendtsveen.

Door nog onbekende oorzaak waren
deze bladeren gaan branden. De

brandweer wist uiteindelijk het vuur
snel te doven.

Celstraf voor man uit Horst

AUTO
ONDERHOUD

Een 25-jarige man uit Horst heeft veertien maanden celstraf gekregen voor een zware mishandeling in
Panningen in april dit jaar. Dat besliste de rechtbank van Roermond op dinsdag 10 november.
De man uit Horst werd ervan
verdacht dat hij op 4 april samen
met een of meer anderen een man
heeft proberen te doden en een
andere ernstig heeft mishandeld.
De twee slachtoffers werden na een
stapavond door meerdere personen,
waaronder de Horstenaar bedreigd.
De rechtbank sprak de man vrij van
poging tot doodslag bij het eerste

slachtoffer, maar veroordeelde hem wel
voor zware mishandeling van deze man
en openbare geweldpleging op het
tweede slachtoffer.
De rechtbank acht bewezen dat
de man uit Horst het eerste slachtoffer
zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, onder andere door meerdere
malen tegen het hoofd van het slachtoffer te slaan terwijl deze al bewuste-

loos op de grond lag. Ook het tweede
slachtoffer heeft hij tegen het hoofd
geslagen.
Het Openbaar Ministerie had een
celstraf van 24 maanden waarvan
4 voorwaardelijk geëist. De dader is
door de rechtbank nu veroordeeld tot
een gevangenisstraf van 14 maanden,
waarvan 4 maanden voorwaardelijk
en een proeftijd van 3 jaar.

anwb

Pechhulp

en

€ 143,- voor alle
pechhulp?!

ANWB
opzegg
e
moet v n
ó
15 nove ór
mber!

www.autoonderhoudplan.nl/horst
ONDERHOUD + APK + PECHHULP VANAF € 17,50 PER MAAND
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Onderscheiding voor
Pieter Litjens
Horstenaar Pieter Litjens is vrijdagavond 6 november Koninklijk
 nderscheiden. Hij kreeg het lintje uit handen van burgemeester
o
Kees van Rooij tijdens de jaarlijks Caecilia-avond van Harmonie St. Catharina
Leunen-Veulen-Heide.

Een lampion voor Sint Maarten
Wie het feest van Sint Maarten wil vieren heeft natuurlijk een lampion nodig. Het liefst eentje die zelf
geknutseld is. Op zaterdag 7 november konden kinderen hun eigen lampion maken in de blokhut van Jong
Nederland Horst. In Horst werd op dinsdag 10 november Sint Maarten gevierd. De basisschoolkinderen
gingen met hun lampion langs de deuren voor snoep. Zaterdagmiddag werden de kinderen door leden van
Jong Nederland geholpen bij het knutselen van hun lichtje.

Vrouw rijdt door wegversmalling
Op de Kleefsedijk in Sevenum botsten donderdagmorgen 5 november twee auto’s op elkaar. Er viel een
lichtgewonde en beide auto’s liepen blikschade op.
Een 41-jarige inwoonster van
Beringe reed over de Kleefsedijk
en wilde bij een wegversmalling
de haar tegemoetkomende auto

voorrang verlenen. Door rommel op
de weg verloor haar auto grip op de
weg. De automobiliste gleed met
haar auto door de wegversmalling

heen. Zij botste daarna op de auto
van een 20-jarige man uit Melderslo.
De automobiliste raakt hierbij
lichtgewond.

De 71-jarige Litjens is sinds
1971 vrijwilliger en bestuurslid van
Harmonie St. Catharina LeunenVeulen-Heide. Hij heeft in de periode
diverse functies bekleed, waaronder
secretaris, medeorganisator van de
jaarlijkse muziekfeesten, begeleider
van het jeugdorkest en bestuurslid
van blaaskapel Die Rübensammler.
Daarnaast onderhoudt en beheert
Litjens vanaf 1990 de instrumenten

van de vereniging. Hierbij is hij ook
verantwoordelijk voor het verzekeren
van de instrumenten en voor het
bijhouden van de onderhoudshistorie.
Naast zijn vrijwilligerswerk voor de
harmonie heeft Pieter Litjens zich ook
ingezet voor Stichting Scouting Don
Bosco Leunen en werkgroep Historie
Leunen. Litjens is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
(Foto: gemeente Horst aan de Maas)

Monumentaal Horst aan de Maas
11/14

Station Horst-Sevenum Hegelsom

De gemeente Horst aan de Maas kent veel oude, soms zelfs monumentale bouwwerken. Gebouwen die met
recht de status rijksmonument hebben gekregen. In deze historische reeks duikt HALLO Horst aan de Maas in de
geschiedenis van een aantal rijksmonumenten. In deze aflevering Station Horst-Sevenum in Hegelsom.

Aan de spoorlijn Venlo-Den
Haag, ligt in Hegelsom het stationshuisje, nu ook wel bekend als
Staatsie 1866. Dit wit geschilderde
gebouw bevindt zich op station

Horst-Sevenum. Het gebouw stamt uit
1866, toen het gebouw officieel werd
geopend tezamen met de spoorlijn.
Het stationshuisje werd in 1865
gebouwd. Aanleiding was de komst van

de spoorlijn. Toen het gebouw werd
geopend, was het vele malen kleiner
dan dat het nu is. Het bestond alleen
maar uit één vast gebouw. De tussenschotten zijn er later aan vast gebouwd

voor extra ruimte. Ook zag het gebouw,
qua uiterlijk, er anders uit dan nu.
Nel Verstegen (72) schreef een
boek over de veranderingen van het
gebouw van de eerste steen tot nu.
Het gebouw was eerst omringd met
klimop en had geen witte kleur zoals
nu. “Zelf weet ik niet waarom het
gebouw wit geschilderd is. Ik heb echt
iedereen nagevraagd waarom de kleur
is veranderd. In de Horster archieven
staat het niet en zelfs de overburen
die de kleurverandering hebben
meegemaakt weten het niet. Wat ik
wel weet is dat alle gebouwen die op
de spoorlijn Venlo-Den Haag liggen
wit geschilderd zijn. Dit is rond 1950
gedaan.”
Door de jaren heen zijn er natuurlijk allerlei dingen gebeurd rondom
het gebouw. “Ooit is er een overval
geweest op het station. Deze persoon
wilde het geld van de kassa hebben. Hij had een revolver bij zich, die
uiteindelijk niet geladen was. Hij kreeg
het geld, maar is daarna wel opgepakt
door de politie. Het bleek dat hij het
geld nodig had omdat hij niet veel later
wilde gaan trouwen met zijn vriendin.”
De grote vraag voor veel mensen
is waarom het station niet station
Hegelsom heet in plaats van station Horst-Sevenum. Volgens Nel is
het eigenlijk heel logisch waarom.

“Dit komt omdat Hegelsom nog
helemaal niet bestond toen het
gebouw klaar was. Het was de grens
van Horst en Sevenum, vandaar ook
de naam.”
Het boek dat Nel geschreven
heeft telt negentig pagina’s vol met
teksten en allerlei foto’s van vroeger
en nu. “Ik heb altijd al wat gehad
met het spoor en treinen. Zelf ben ik
geboren in een huis naast het spoor.
Daarnaast heb ik heel veel gereisd
met de trein. Dan ben ik ook nog
eens getrouwd met een spoorman.
Toen de Bed & Breakfast met kiosk in
het gebouw kwam, ben ik er steeds
meer in gaan verdiepen. Toen is
mij gevraagd of ik een boek wilde
schrijven over het station. Natuurlijk
heb ik ja gezegd.”
Het gebouw heeft een aantal
verbouwingen gehad. In de beginperiode was het dus één vast gebouw.
Daarna is het stationhuisje aan
beiden kanten verlengd. Ook zijn er
twee etages bij gekomen. De eerste
etage werd gebruikt als slaapplaats
voor de stationschefs en nu voor
de B&B. De tweede etage wordt
verhuurd als slaapplaats voor mensen die daar een tijd willen wonen.
Meer informatie is te vinden in het
gebouw zelf, waar ook het boek van
Nel Verstegen te vinden is.
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Verhalen van Ter Peel
1/6

‘Ons werk doet er toe’

In de Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord verblijven z’n 300 gedetineerden, ieder met zijn eigen
verhaal. Voor de dagelijks gang van zaken zijn ongeveer 180 medewerkers verantwoordelijk. HALLO Horst aan
de Maas vroeg zich af wat hen drijft en wat hun verhaal is. In deze aflevering: Suzanne Willems, plaatsvervangend directeur.

ons grootste goed, we hebben veel
betrokken medewerkers die graag het
verschil maken. Maar we moeten ook
realistisch zijn, we kunnen niet van elke
gedetineerde Marietje Modaal maken.
De dames die hier verblijven zijn
dader, maar ook slachtoffer. Ik keur het
absoluut niet goed wat ze doen, maar
het is makkelijk oordelen als je niet het
hele verhaal kent. Wat wij proberen is
hen de problemen die ze straks tegen
gaan komen, het hoofd te leren bieden.
Als iemand honger heeft kun je hem
een vis geven. Nog beter is het om
hem te leren vissen. En dat is wat wij
hier doen. We geven een gedetineerde
de hulpmiddelen zodat ze zelf aan de
slag kan gaan. Hierdoor wordt de maatschappij beter. Dat is onze bijdrage”

Ze zijn hier niet
vrijwillig

Suzanne Willems (l) en directiesecretaris Els Appeldoorn
Het kantoor van Suzanne
Willems is gevestigd in een
gedeelte van het oude klooster.
De glas-in-loodramen en de bogen
in de gang herinneren nog aan
de vorige functie van dit complex.
Aan de muren van haar kamer
hangen citaten van beroemheden
als de Dalai Lama, Martin Luther
King en Malcolm X. “Ja, deze horen
echt bij mij”, lacht Suzanne (50).
“Het zijn uitspraken waar ik me in
kan vinden. Vooral die van Martin

Luther King: The ultimate measure
of a man is not where he stands in
moments of comfort and convenience,
but where he stands in times of challenge and controversy’.”

’Ik werk hier graag’
Sinds vijf jaar is Suzanne Willems
plaatsvervangend directeur van PI
Ter Peel. Ze is echter al bijna 27 jaar
werkzaam in het gevangeniswezen
en heeft onder andere ook gewerkt
met mannelijke gedetineerden. “Ik

voel me thuis in deze branche en ik
werk er graag. Ik ben geïnteresseerd
in de onderkant van de samenleving.
Het is moeilijk om daar de successen te
behalen, maar daar zit voor mij juist de
uitdaging.” Wie denkt dat de gedetineerden alles op een presenteerblaadje
aangeboden krijgen en alleen maar
hoeven te wachten op het moment dat
ze vrij komen, heeft het mis. De taak
van de medewerkers is de vrouwen
voor te bereiden op hun terugkeer
in de samenleving. “Het personeel is

Ôs
Ôskruuspunt
kruuspunt

De Penitentiaire Inrichting Ter Peel
kent zes regimes: Huis van bewaring
(74 plaatsen), gevangenis (132 plaatsen), Beperkt Beveiligde Inrichting
(6 plaatsen), Zeer Beperkt Beveiligde
Inrichting (10 plaatsen), Moeder met
Kind (5 plaatsen) en de Zeer Beperkt
Beveiligde inrichting voor mannen
(74 plaatsen). “We werken volgens
de bepalingen van de Penitentiaire
Beginselenwet (Pbw), van het moment
dat de gedetineerden ’s morgens
worden gewekt totdat ze gaan slapen.
Als plaatsvervangend directeur hou ik
me aan deze wet. Daarnaast willen we
iets toe kunnen voegen. De vrouwen
die hier zitten hebben er niet voor
gekozen om samen met iemand die
ze niet kennen in een ruimte te zitten.
Ze zijn hier niet vrijwillig. Het is geen
ontspannen situatie waarin ze zich
bevinden. Wat wij willen bereiken is
dat zij de oorzaken waardoor ze hier

terecht zijn gekomen, in de toekomst
het hoofd kunnen bieden. Alles staat
in het kader van de dames, maar ook
van de maatschappij. De overgang
naar de samenleving proberen we
zo geleidelijk mogelijk te laten
verlopen.”

Arbeid versterkt de
eigenwaarde
Ze vervolgt: “We leven in een
samenleving waarin het normaal
is de nieuwste gadgets en duurste
kleding te hebben en verre reizen te
maken. Het betekent ook dat we het
niet meer gewend zijn creatief met
problemen om te gaan. De mensen
die niet succesvol zijn, daar moet
ook aandacht voor zijn. De mensen
zijn hier verplicht 20 uur in de week
arbeid te verrichten. Ik ben ervan
overtuigd dat arbeid de eigenwaarde
versterkt, het geeft zelfvertrouwen.”
Ook het gevangeniswezen heeft
te maken met veranderingen.
“De bezuinigingen in deze sector
maakt dat we ons werk niet meer
hetzelfde kunnen doen als voorheen.
Dit is tenslotte wel een bedrijfsmatige instelling. Als organisatie heb
je een budget waarmee je rond
moet komen en als het op is, wordt
het echt niet aangevuld. Dat vraagt
van ons en ons het personeel een
zakelijkere instelling. Die zakelijkere
instelling betekent ook meer verantwoordelijkheid bij de gedetineerden.“
“Natuurlijk denk ik wel eens
na over mijn dag als ik naar huis
rij. Maar ik probeer het wel op een
professionele manier te benaderen,
het is tenslotte gewoon werk. Al voel
ik me wel bevoorrecht dat ik dit mag
doen. Ons werk doet er toe.”

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

DeDe
nostalgie
nostalgievan
vande
deMeterik
Meterik
Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,
letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied

VRIJDAG
NOVEMBER––OLD
OLDFRIENDS
FRIENDS
VRIJDAG
13 13
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20.00
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TIJD60/70
60/70
AANVANG
20.00
UURUUR BACK
ININ
DEDETIJD

ZATERDAG
14
NOVEMBER––APRES
APRES SKI
SKI PARTY
ZATERDAG
14
NOVEMBER
PARTY
AANVANG 20.00 UUR MET DJ TOLLER THEO
AANVANG
20.00- UUR
MET DJ TOLLER
THEO THIJS
GAST OPTREDEN
ANITA ROSENDORF
EN TOETER
GAST OPTREDEN - ANITA ROSENDORF EN TOETER THIJS

ZONDAG 15 NOVEMBER – KARAOKE EN KERMIS

ZONDAG
1514.00
NOVEMBER
– KARAOKE
EN KERMIS
AANVANG
UUR NL-TALIGE MUZIEK,
OP BUITEN TERREIN
NOSTALGISCHE

AANVANG
14.00
UUR NL-TALIGE
MUZIEK,TOUWTJETREKKEN,
OP BUITEN TERREIN
NOSTALGISCHE
KERMIS,
DRAAIMOLEN,
BALLENGOOIEN,
SUIKERSPIN
EN
POPKORN
EN
EEN
SPRINGKUSSEN.
KERMIS, DRAAIMOLEN, BALLENGOOIEN, TOUWTJETREKKEN, SUIKERSPIN EN
POPKORN EN EEN SPRINGKUSSEN.
Americaanseweg 105 5964 PA, Meterik

Americaanseweg 105 5964 PA, Meterik

betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende
belangstelling, mooie woorden, vele lieve kaartjes en de gulle
donaties voor kankerfonds Limburg, die we mochten ontvangen
na het overlijden van ozze pap, opa en levenspartner

Tinus Coenders
Kinderen, kleinkinderen en Annie

Dankbetuiging

Wij willen u bedanken voor de belangstelling en
uw hartelijk medeleven dat wij van u mochten ontvangen
na het overlijden van mijn lieve partner,
onze zorgzame vader en opa

Mooie jaren
niet treuren dat ze voorbij gingen
glimlachen dat ze er geweest zijn.
Mijn lieve man, onze zorgzame pap en trotse opa

Jan Wismans
is op 31 oktober 2015 overleden.
Met trots en dankbaarheid kijken wij als familie terug op de mooie
en waardige avondwake, afscheidsdienst en begrafenis. De vele kaarten,
bezoekjes en lieve woorden die wij hebben gekregen waren
hartverwarmend. Dit deed ons goed en helpt ons het verlies te dragen.
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 19 december 2015
om 18.00 uur in de Heilige Lambertuskerk te Horst.
Toos Wismans-Cootjans, kinderen en kleinkinderen

Fam. Billekens

Nathan

2 november 2015
Zoon van
Erik & Marjo
van den Hombergh-Deckers
Broekhuizerdijk 16A
5962 NM Melderslo

Welkom lief meisje!

Geboren op
2 november 2015

Nina

Jac Billekens
De zeswekendienst wordt gehouden op 15 november 2015
om 9.30 uur in de parochiekerk H.H. Fabianus en Sebastianus
te Sevenum.

Geboren

Zorgzaamheid en toewijding
stonden in je hart geschreven.
Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand
zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was. In liefde
hebben we los moeten laten ôs mam en oma

Fam. Dorssers-Rijs

Dochter van
Sjaak van Ooijen
&
Nelly Spreeuwenberg
Blauwververstraat 51
5961 KH Horst

Annie Martens-Hovens
We willen iedereen bedanken
voor alle bluumkes, steun en medeleven
rond het overlijden van ons mam en oma

Anneke Ploegmakers-Bongers

echtgenote van

Zij overleed in de leeftijd van 88 jaar.
Leon en Marij
Hans en Sanne
Anke
Hansje †, Twannie †
Familie Martens
Familie Hovens

Kinderen en kleinkinderen

Zwarte Pieten op pakjesavond?
Thuis, op school of bij je bedrijf.
Het staat allemaal in Het Grote Boek.
Reserveer zelf online je bezoektijd
op www.hetgroteboek.nl, of bel
06 51 06 46 81.

Reach Up voor grip op leren en
opgroeien! O.a. bijles Eng, Ned,
rekenen, (begrijpend) lezen. Dyslexie-,
autisme- en AD(H)D coaching.
Vergoeding vanuit gemeente mogelijk.
info@reachup.nl tel. 06 50 27 19 73
www.reachup.nl

Zomerhuis te huur in Mallorca
in voor- en najaar, 150 meter van het
strand www.huisbertcati.nl
facebook huisbertcati

Bridge leren. In januari 2016 start er
weer een bridgecursus voor beginners.
Meer informatie op website
BC Horst of tel. 077 463 14 06 of
077 398 47 72.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Uw tuin? Mijn zorg! Met meer dan 25
jaar ervaring in tuinonderhoud bent u
met al uw tuinwensen bij mij aan het
juiste adres. Grote of kleine tuin; voor
elk budget is een mooi onderhouden
tuin mogelijk. Bel 06 52 62 47 14.
Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, kijk op facebookpagina
Winterberg Appartement, inlich.:
jeanne.verdellen@hotmail.com of
tel. 06 46 32 00 39.
Bengoedkoop: dé marktplaats voor
alle Horsternaren.
Ga naar www.bengoedkoop.com

Grafmonumenten

Cas

Herman Martens †

America

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Geboren

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag
14 november om 10.30 uur in de parochiekerk H. Gertrudis
te Lottum, waarna we haar te ruste zullen leggen bij
ôzze pap op het kerkhof aldaar.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Zorghuis Tienray voor de liefdevolle verzorging van ôs mam.
www.woningstoffeerderijvanden
broek.nl Trap bekleden incl. tapijt en
leggen v.a.€ 150,00 gratis offerte bij u
thuis Bel 06 16 37 45 14.
Afslanken? Neem een voorsprong op
je goede voornemens! Start met een
Herbalife 3Day Try-Out Pack.
Bel/sms Bianca 06 10 29 17 21
onafhankelijk member.
Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of voor
export, ook bedrijfsauto’s. RDW erkend,
direct geld. Tel. 06 54 97 63 59.

jblijvend
Laat u vri naar uw
n
informere gelijkheden
o
prijs en m

De hoelahoep specialist. Afvallen,
strakkere taille, stress verlagend.
Gestaan op de zomerbraderieën in
Horst. Voor jong en oud. Advies op
maat bij u thuis is mogelijk.
Lizzy Coppens 06 46 38 86 25.
Vandaag gebeld, morgen in huis.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Cassandra Creatief Castenray.
Nu te koop kerststoffen 2015,
traditionele en moderne kleuren.
Ook het adres voor mooie stoffen,
quilt- en naaiartikelen, naai- en
quiltcursussen. Meer informatie:
www.cassandra-creatief.nl

8 november 2015
Zoon van
Loes Heger en Mart Mulders
Broertje van Fem
Jacob Poelsweg 36
5966 RB America
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze betaalbaar op.
Reparatie aan pc/laptop, opschonen,
WiFi, antivirus, beveiliging.
06 14 51 11 20.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

MEN’S NIGHT!

urnmonumenten
en restauratie

Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad

18 november 2015 19.30 - 22.00 uur

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl

Dag en nacht bereikbaar

Altijd al eens binnen willen lopen?
Altijd al eens je partner willen verrassen?
Altijd al zelf de (heren)collecties
willen bekijken?
Iets hield je tegen?
Grijp nu je kans tijdens de MEN’S NIGHT!
m.m.v. Café ‘t Centrum, Etos en Praedé Kappers

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

Niet vergeten 18 november a.s. Meer info via Facebook.
Laat even weten met hoeveel vrienden je komt.
info@cleopatralingerie.nl

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

www.theoarts.com

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

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.

Muziek is zijn allergrootste hobby. Van hiphop tot metal, hij is van alle muziekstijlen thuis. Naast zijn voorliefde
voor muziek werkt hij graag met verstandelijk gehandicapten. Deze week wordt Floor Hendrix (29) uit Horst geplukt.

PUZZEL

HALLO voordeelpas
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hier naar toe gingen. Dus ben ik maar
hetzelfde gaan doen. Na de middelbare
school ben ik Sociaal Pedagogisch Werk
(SPW) gaan studeren. Van huis uit heb
ik altijd wat gehad met verstandelijk
gehandicapten. Ik vind het heerlijk om
met ze om te gaan. Mijn ouders hebben
ook met gehandicapten gewerkt. Ik vind
dat je echt lol met de mensen moet
maken. Ook een dosis humor is nodig
wanneer je werkt met verstandelijk
gehandicapten. Niets is leuker dan met
deze mensen te dollen.”
Nadat er veel bezuinigen plaats
vonden in de zorgsector, heeft hij
ontslag genomen. “Ik zag dat er misver-

laten zien dat hiphop niet het vertekend
beeld van criminaliteit heeft, maar ook
een hele andere kant. Ik luister niet
alleen maar hiphop, een metalnummer hoor ik ook graag aan. Toen ik 16
was heb ik in een metalband gespeeld.
Lekker schreeuwen als varkens”, lacht
hij. De muziekliefde is begonnen toen
Floor BB King en The Wutang Clan had
gehoord. “Nadat ik deze platen had
geluisterd, ben ik mij meer gaan interesseren in hiphop. Ik las de verhalen uit de
getto’s in de Verenigde Staten. Van daar
uit ben ik steeds meer gaan luisteren
naar de muziek. Ik ben echt iemand die
helemaal opgaat in de teksten. Ook ging
ik mij interesseren voor de subcultuur
in de getto’s. Daar kwamen de donkere
muziekstijlen ook langs zoals metal.
Muziek is echt een enorme passie voor
mij.”
Hij is getrouwd met Janneke. Sinds
twee weken wonen ze in hun nieuwe
huis. “Naast muziek is mijn vrouw
een grote passie. Ik heb haar tien jaar
geleden ontmoet in OJC Knor in Meterik
op een feest. Wij zijn nog hartstikke
gelukkig samen. Lekker cliché, maar dit
is ook mijn ‘toekomstdroom’. Ik hoop
dat we over tien of twintig jaar nog
gelukkig zijn samen.”

* virtuele maagband

Na zijn geboorte in het ziekenhuis
in Venray, groeide Floor op in Melderslo.
Daar woonde hij met zijn oudere broer
en ouders. “We hadden echt een warm
gezin. Een gezin waar vooral veel grappen en lol in voor kwam.” Zijn vader,
Wim Hendrix, bracht deze input vooral
met zich mee. Hij is samen met Math
Craenmehr bekend als het komisch
Horsters duo Um & Um. Naast een dosis
humor is de muziek er ook met de
paplepel ingegoten. Thuis werd er gitaar
gespeeld en veel muziek gedraaid.
Floor volgde de richting vmbo
metaal op het Dendron College. “Ik ben
hier beland omdat al mijn vrienden

standen ontstonden met de verstandelijk
gehandicapten. Mede omdat er soms te
weinig begeleiders aanwezig waren. Als
ik in Toverland met een groep gehandicapten loop en er één boos wordt, kan
ik de rest niet meer in de gaten houden.
Een hulp achter de hand is dan zeker
geen overbodige luxe.” Hierna is hij iets
heel anders gaan doen. Tegenwoordig
werkt hij bij Tommy Hilfiger. Floor
zorgt voor controle op kwaliteit van
de producten die binnen komen in het
distributiecentrum. “Dit werk neemt heel
wat minder stress met zich mee. In de
zorgsector neem je soms je werk mee
naar huis. Nu heb ik dat niet. Ik werk
vaste tijden, ga naar huis en ben klaar.
Eigenlijk bevalt me dit wel.”
Floor is in zijn vrije tijd volop bezig
met muziek. “Ik ben vrijwilliger bij
Empiri Bookings. Deze organisatie boekt
artiesten voor allerlei optredens. Zelf
ben ik producer en regel allerlei acts.
Super werk, want ik kom echt op alle
plaatsen in Nederland. Hiphop is echt
mijn passie. Ik ben ook bezig met het
organiseren van een groot hiphopevent
bij poppodium Grenswerk in Venlo.
Fresku zal hier de headliner zijn en het
geld gaat naar de Nederlandse stichting
tegen kinderkanker, KIKA. We willen

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas
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HALLO op vakantie...
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Beleef
kerstsfeer!
Beleefonze
onze kerstsfeer!

... in Beijing

Opendeur
deur dagen
dagen 2015
Open
2015
13 | 14 | 15 november

13 | 14 | 15 november

Beleef onze kerstsfeer!

Vergelt 2 | Baarlo | +31 77 477 1256

www.hoevehofackers.nl

Vergelt 2 | Baarlo | +31 77 477 1256
HH_LandelijkWonen_230x297_DEF.indd 1

www.hoevehofackers.nl

Hans Litjens en Tessa van de Munckhof uit Horst zijn in Beijing in China geweest. Hans doet aan modelvliegen. Zij gingen naar een vliegshow in Beijing. Hans werd uitgenodigd om mee te gaan. “Vier dagen lang
werden er mooie shows neergezet met andere internationale piloten en wereldkampioenen. Deze kwamen
onder andere uit Australië, Israël, Spanje, Duitsland en Oostenrijk. Na deze drukke dagen werd er ook een
paar dagen sightseeing gedaan”, vertellen Hans en Tessa. Onder andere de Chinese muur werd bezocht.
Deze foto is genomen op de Chinese muur samen met Chen (midden), een modelhelipiloot uit Israël die al
diverse keren wereldkampioen is geweest.

Open deur dagen 2015

30-10-15 11:41

13 | 14 | 15 november

lijkWonen_230x297_DEF.indd 1

30-10-15 11:41

www.uwtopslijter.nl

Vergelt 2 | Baarlo | +31 77 477 1256

Weijs

www.hoevehofackers.nl

Herstraat 58
Horst
T 077-3981463
HH_LandelijkWonen_230x297_DEF.indd 1

30-10-15 11:41
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... op de Malediven

Kennis en kwaliteit onder één kurk.

TopVoordeel
12,99

9,99

13,99

29,99

12,99

100 cl

70 cl

VIEUX

RUM DARK
& WHITE

BRUINE
JENEVER

HIGHLAND
MALT WHISKY

KRUIDENLIKEUR

11,99

22,99

29,99

14,99

8,99

100 cl

70 cl

70 cl

70 cl

70 cl

HALLO gaat zelfs wel eens mee onder water. Negen leden van OSV Quintus uit Horst, Anet, Liang, Roger,
Dennis, Wilbert, Math, Harold, Hannie en Alex, gingen op duiksafari in de Malediven. Met een safariboot
werden de Malediven verkend. “We hebben al erg veel vissen mogen begroeten onder water. Grote manta’s,
een nachtduik met wel tweehonderd verpleegstershaaien en zelfs een walvishaai van meer dan 5 meter.
Maar ook het kleine onderwaterleven zoals nemo-visjes, octopussen en de riffen zijn erg mooi. Genieten
geblazen dus”, aldus OSV Quintus.

70 cl

70 cl

75 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

BERENBURG

COGNAC
VSOP

COGNAC
VS

Carmelle

Comté Tolosan IGP, Frankrijk
Malbec, Sauvignon Blanc,
Gamay Rosé

EUCALYPTUS
VODKA

CÔTES
DU RHÔNE

Boomsma
Jonge Pure
Graanjenever

75 cl. Per fles 6,99

6 HALEN

10.99
100 cl

4[= per
BETALEN
fles 4,66]
BIJ IEDERE
6 FLESSEN
1 SHOPPER
CADEAU!

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

wk 46-47

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen geldig van 9-11-2015 t/m 22-11-2015

... in Valencia
Een delegatie van lopersgroep de Peelrunners heeft op zondag 18 oktober meegedaan aan de halve
marathon van Valencia. “In een geweldige ambiance van deze Spaanse stad gingen iets meer dan 12.500
deelnemers de uitdaging aan om de ruim 21 kilometer zo snel mogelijk af te leggen”, aldus de lopersgroep.
Ook de delegatie van de Peelrunners slaagde erin om ieder zijn eigen wedstrijd met succes te volbrengen.
Met als hoogtepunt Piet Aarts die op de 4e plaats finishte in zijn leeftijdscategorie. Op de foto staan Hein
Hoeijmakers, Geert Tielen, Bêr Jeucken, Piet Aarts, Rik Gubbels, Marlie Verlinden en Geert Vullings.
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’Steppenwolf is echte roadtripmuziek’
In een 4x4 jeep op roadtrip naar Gambia. Voor sommigen een droom, voor Joelle Vullings uit Horst binnenkort de werkelijkheid. Zij vertelt hoe zij zich voorbereid op
deze twintig dagen durende reis én wat ze gaat doen als ze uiteindelijk in het Afrikaanse land aankomt. Muziektips voor onderweg krijgt ze van enkele inwoners uit
Horst aan de Maas. Wordt het Born to be Wild van Steppenwolf of de Limburgstalige muziek van Roel Backus? Of luistert ze gewoon naar wat er op de radio wordt
gedraaid? Lees het in dit thema auto.

Roadtrip met 4x4 jeep

The Driving Dutch naar Gambia
Joelle Vullings uit Horst rijdt met twee vriendinnen in een 4x4 jeep in februari naar Gambia. Daar gaan de
studenten pedagogisch werk meedoen aan een project om kinderen met een beperking te helpen.

De 21-jarige Joelle heeft er al helemaal zin in: de bedoeling is dat zij en
haar vriendinnen Jolijn Braun en Soraya
Veldt op 14 februari vertrekken voor
een reis van drie weken naar Gambia.

De reis brengt de meiden door België,
Frankrijk, Spanje, Marokko, Mauritanië,
Senegal en Gambia. Als team The
Driving Dutch doen zij mee aan het
project Go for Africa waar mensen voor

verschillende projecten samen naar het
Afrikaanse land afreizen. Joelle vertelt:
“We gaan in groepen van vier teams
naar Marokko. Daar komen we samen
en dan gaan we in een militaire

colonne met alle vijftien teams door
Mauritanië. Dat is omdat daar een
negatief reisadvies geldt.”
Voor de reis van twintig dagen
zijn de drie meiden uitgerust met een
stoere, zware 4x4 jeep. Joelle licht
toe: “Jolijn’s opa heeft deze op het
internet gekocht voor ons. De auto
is gekeurd en nu bijna klaar voor
vertrek. Een ander team met leerlingen
autotechniek gaat er nog een stellage
voor ons op het dak bouwen zodat we
meer bagage mee kunnen nemen.
Eerst wilden we een busje, maar met
zo’n jeep heb je toch wat meer onder
de kont. Als training voor de reis gaan
we ook nog op een crossparcours
rijden. Dan kunnen we leren omgaan
met slechte wegen, maar ik denk dat
onze jeep daar uitermate geschikt
voor is. Er gaan zelfs een team in een
Twingo mee. Als zij het kunnen halen,
kunnen wij het ook.”
Joelle heeft al enige tijd geleden
het plan opgevat om mee te
gaan. “Drie jaar geleden kwamen
mensen op de opleiding vertellen
hoe zij meegedaan hadden aan dit
project. Ik was meteen enthousiast.
Helaas mocht ik toen nog niet mee en
heb ik dus moeten wachten tot nu. Op
dit moment zijn we bezig om sponsors
bij elkaar te krijgen. Dat is echter
makkelijker gezegd dan gedaan. Veel
bedrijven zijn al door hun sponsorgeld

heen en we moeten wel 5.000 euro
bij elkaar krijgen. Daarom zijn we nu
begonnen met verschillende acties
zoals een statiegeldcel bij de Albert
Heijn en binnenkort gaan we rozen
verkopen. Voor mij is dit echt een
kans om mezelf te bewijzen. Dat we
dit helemaal zelf op kunnen zetten.
En we helpen er natuurlijk een hoop
Gambiaanse kinderen mee. Dat is
helemaal super.”
De bestemming van de reis is
Gambia. Hier gaan de meiden deelnemen aan het Bendula Project. “In het
Bendula project gaan we Gambiaanse
kinderen met een beperking helpen. We blijven daar zeven weken
en proberen de kinderen dan zoveel
mogelijk te leren lezen en schrijven.
Het belangrijkst is echter dat we de
kinderen daar heel veel aandacht en
liefde kunnen geven. Er ligt in Gambia
nog echt een taboe op het hebben van
een handicap. Daarom worden veel
kinderen thuis weggestopt. We gaan
ook de sloppenwijken in om te proberen meer kinderen te vinden die deel
kunnen nemen aan het project. De jeep
waarmee we naar Gambia rijden, wordt
vervolgens ook gedoneerd aan het
project, zodat kinderen ermee naar het
ziekenhuis of school gereden kunnen
worden.” Voor meer informatie, neemt
contact op via joelle.vullings@student.
gildeopleidingen.nl

Te huur namens de werkgroep Sint
Nicolaas Sint 17.00 Pietenpakken
8.50 per pak. 077 398 45 31.
Snel 1-2 kledingmaten minder!
Haalbaar voor Kerst! Start nu met de
Better Belly kuur bij Slender You Fit.
Voor info of een afspraak bel
06 33 17 83 33. www.slenderyoufit.nl
Valise Atelier & Natuur.
Zondag 29 november kerstshow! Op 3
locaties, 3 miniconcertjes in kerstsfeer.
Voorbeelden van de kerstworkshops
vegetatief vormgeven, schilderen
van cursisten en zang van Sezako.
Meer info www.valise.nl

NU BIJ AUTOARENA VENLO
LEON ST UIT VOORRAAD LEVERBAAR!
/ Minimaal € 2.000,- voordeel
/ Slechts 20% bijtelling
(behalve de X-perience is 25%)
/ Al vanaf € 299,- * per maand
met SEAT Abonnement

Grootouders als gastouder.
Bent u grootouder en gaat u op
uw kleinkinderen passen? Laat ons
uw financieel voordeel uitrekenen.
Interesse? Gastouderbureau Roodkapje
0497 38 13 45.
www.herbergdelindehoeve.com
Ook dit jaar weer een Feestelijk
Voermansontbijt op Eerste Kerstdag
van 9-12 uur voor € 18,50 pp.
Reserveren kan via info@delindehoeve
Info 077 327 01 35 Herberg de Lindehoeve, Horsterweg 51, Grubbenvorst.
Lavendel massage, kalmeert de
zenuwen en brengt innerlijke rust.
www.massagehuishorst.nl.

TECHNOLOGY TO ENJOY
KOM NAAR DE SHOWROOM VAN AUTOARENA VENLO

SEAT.NL

Wie heeft op vrijdag 30 oktober de
verkeerde blauwe damesjas (mt M)
meegenomen bij de soos in Meerlo?
Graag terugbezorgen bij de soos of
bel: 06 24 88 44 59.

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Leon ST: 3,4 - 6,8L/100 km (1:29,41 - 1:14,71). CO2 emissie g/km 89 - 158. Er is al een SEAT Leon ST vanaf € 22.950,- inclusief BTW/BPM, exclusief
kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’ en zolang de voorraad strekt. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel
B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. *Kijk op seat.nl/voorhetzelfdegeld voor de actievoorwaarden. Actie loopt tot en met 31 december 2015.

Werk vanuit huis! Gezocht mensen
met goede sociale vaardigheden:
Bel: 06 5425 67 86.

AutoArena Celsiusweg 5 • 5928 PR Venlo • 077 - 320 30 40 • seat@autoarena.nl • www.autoarena.nl

Biedt zich aan poetshulp om
’s morgens en/of ’s middags te
poetsen. Tel. 06 13 93 39 24.

Ook SEAT Service in: Venray • Keizersveld 85 • 5803 AP Venray • 0478 - 55 13 00
Panningen • J.F. Kennedylaan 20 • 5981 XC Panningen • 077 - 306 06 66
Boxmeer • Handelstraat 9 • 5831 AV Boxmeer • 0485 - 52 16 40
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Welke muziek luistert Horst aan de Maas
in de auto?
De meeste mensen zitten dagelijks in de auto en brengen hier veel tijd door. Maar naar welke muziek wordt er dan geluisterd en waarom? Naar de radio, naar een cd, een ouderwets
cassettebandje of misschien wel helemaal nergens naar? Iedereen heeft zijn eigen voorkeur en gewoontes. Enkele inwoners uit Horst aan de Maas lichtten hun keuze toe.

Roel Backus (41) uit Horst luistert van alles in de auto. “Door de
week, als ik voor zakelijk doel onderweg ben, luister ik veel naar
de radio. Ook houd ik wel van muziek van de groep Toto. Daarnaast
ben ik veel onderweg voor muziekoptredens. Ik zing Limburgstalige
muziek. Als ik op weg ben voor een optreden, luister ik vaak naar
mijn eigen muziek om in te zingen.”

Regionale omroep
”Ik zie het als een vorm van repeteren. In het weekend
luister ik naar de regionale omroep. Enerzijds krijg ik hier
een weekendgevoel van, aan de andere kant krijg ik op deze
manier mee wat er in de regio allemaal gebeurt of is gebeurd
afgelopen week.”

Autobedrijf

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

Murad Baker (15) uit Horst heeft nog geen rijbewijs. Als hij
ergens naartoe gaat, zit hij dus altijd bij anderen in de auto.
“Meestal zit ik met mijn vader in de auto. Soms mag ik van
hem dan mijn mobiele telefoon via bluetooth verbinden aan de
autoradio, zodat ik de muziek kan luisteren die ik leuk vind.

Voorkeur voor house-, trap- en
hiphop-muziek
Ik vind verschillende muziekstijlen leuk, maar mijn voorkeur
gaat uit naar house-, trap- en hiphop-muziek. Mijn vader heeft een
andere muzieksmaak, maar hij vindt het ook niet erg om af en toe
naar muziek te luisteren die ik leuk vind.”

Stef Meulendijks (20) uit Grubbenvorst rijdt niet zo vaak auto.
“Ik rijd soms wel eens een beetje door de gemeente of als we
op vakantie gaan, maar dat is niet erg vaak. Als ik in de auto zit,
luister ik het liefst naar cd’s. Ik vind de radio echt verschrikkelijk
om naar te luisteren: al die reclame en dat er door heen gepraat
wordt. En van die stomme spelletjes kan ik ook chagrijnig worden.
Nee, geef mij maar gewoon een paar lekkere cd’s voor onderweg.
Dan kan je zelf de muziek kiezen en is het altijd goed. Ik heb zelf in
de auto een paar cd’s van De Staat, The Cure en Pink Floyd. Vooral
De Staat vind ik daarvan lekker voor in de auto. Dat is vrij actieve
muziek en houd je bezig.” Hét nummer voor in de auto vindt Stef
Born to be Wild van Steppenwolf. “Dat is echt roadtripmuziek.
Als je dat nummer hoort in de auto, dan voelt dat echt heel lekker.”
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Steyl sieraden 10 jaar. Open dagen:
zaterdag 14 november van 10-17 uur
en zondag 15 november van 12-17 uur.
Op beide dagen 10% korting op alles,
inclusief reserveren van workshops.
Loop gezellig binnen!
Kerstshow Bloemsierkunst
de Kogeldistel zat. 21 nov. 13.00-20.00
uur & zon 22 nov. 11.00-17.00 uur.
Kogelstraat 62 Hegelsom
www.facebook.com/kogeldistel
Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Renata Weijs (51) en Karlijn Weijs (18) uit Lottum luisteren in de auto altijd naar Radio 3FM. Het is vooral handig, omdat
deze radiozender standaard staat ingesteld. Ook vinden Renata en Karlijn dit allebei een leuke radiozender. Karlijn is onlangs
geslaagd voor haar rijbewijs. “Als ik straks zelf kan gaan rijden, luister ik denk ik ook naar radio 3FM.”

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Computerhulp Automation Support,
voor al uw computervragen, reparaties,
onderhoud, installatie, instructie.
Verkoop van pc’s, laptops, printers enz.
Wij komen graag bij u aan huis.
Tel. 06 40 28 36 49 info@autosup.nl
Uw feest in een huiskamercafé?
Uw feest op maat in huiskamer- en
speciaalbiercafé Cambrinus?
Informeer naar de vele mogelijkheden
bij Jan en Henny. Catering mogelijk.
Tel. 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Bij Joep Gommans (37) uit Hegelsom staat vrijwel altijd 3FM aan in de auto. “Ik ben wel een fan van de rockmuziek.
Naar mijn mening is 3FM de beste zender voor rockmuziek. Als ik zelf muziek luister, is het vaak ook rockmuziek en dan
voornamelijk de Foo Fighters”, vertelt hij. Joep reist voor zijn werk door heel Nederland en luistert daarom veel naar de
radio, maar ook als hij vanuit thuis werkt staat 3FM aan. “Als ik thuis ben met de kinderen komt er kindermuziek op de
radio, want daar kunnen zij op dansen. In de auto blijft het bij de radio; de kindermuziek is iets voor thuis.”

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Van Hout & Janssen Deurne,
Piet Mondriaanstraat 1. Opruiming,
aanbiedingen uit voorraad leverbaar.
Ruime keuze (hoek)banken, (relax)
fauteuils, woonprogramma’s en
slaapkamers. Koopzondag 15
november 12.00-17.00u 0493 34 26 78.
Te huur: appartement, woonkamer,
keuken, badkamer, toilet, 3 slaapkamers, berging en ruim gezamenlijk
terras gesitueerd boven ingang
Plus supermarkt Horst. Huursubsidie
mogelijk. Info: 06 53 15 47 93.
Maisbalen te koop, gewicht ong.
280 kg. Ideaal voor o.a. paarden,
geiten, schapen en runderen.
35 euro. 06 15 09 08 23 America.
Je kind op internet! Gastouderbureau
Roodkapje organiseert op 16-11-2015
te Lottum een leuke, leerzame themaavond: ‘’Je kind op internet’’. De
bijeenkomst is gratis toegankelijk voor
iedereen. Interesse? 0497 38 13 45.
Te koop playmobil popjes à 0,75 en
1,00 setjes en auto’s diverse prijzen.
Ook Lego Duplo auto’s en popjes vanaf
2,50; ook railsset met brug, tevens
trein + wagons Tel. 06 12 49 31 95.
Engels sprekende 57-jarige blanke
vrouw zoekt serieus contact met
man. Schrijf naar Hallo Horst aan
de Maas, brieven onder nr. 202,
Handelstraat 17, 5961 PV Horst.
Biologisch geteelde amaryllis
te koop. Bloemenstalletje
Meterikseweg 124 Horst.
Te koop weiland Steegh/Smalebrook
te Lottum. Perceelgrootte 3.452 mtr2.
Info: 06 13 80 80 64.
Kerstworkshop. Maak zelf een sfeervol
kerststuk. Er zijn 3 verschillende
workshops op div. data v.a. 7 dec. Ook
2 zaterdagavonden. Voorbeelden kunt
u bekijken in de winkel. Bouquetterie
‘t Hofje.Tel. 077 464 20 17 America.
Te koop men-/recreatiewagen.
Te koop zeer goed onderhouden
men-/recreatiewagen, voor paard/
pony met hydrolyse rem. Incl. 2
ponytuigen in nieuwstaat. Geschikt
voor 6 personen. Tel. 06 12 63 04 38.
Verloren fietssleutel op de
Berkelstraat Horst op woensdag
4 november. Tel. 06 13 58 14 69.
Verloren sleutelbos op Rubensplein.
Tel. 06 13 63 43 71

L

Kwaliteit bij team
Geert Nottelman!

Ook automaat!
Frank Derks (40) uit America luistert voornamelijk naar Radio 2 en Radio 3FM. “Ik zit dagelijks ongeveer drie kwartier in
de auto voor mijn werk, dus ik luister behoorlijk wat muziek. Radio 2 en Radio 3FM doen het eigenlijk altijd goed, andere
radiozenders hebben slecht bereik of vallen soms weg. Daarnaast is radioluisteren wel makkelijk. Een bijkomend voordeel is
dat ik ook het nieuws meekrijg”, licht hij toe.

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst
Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10 49 16 65
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl
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Montair Process Technology
genomineerd voor exportprijs

Starters in de regio
Salon Di Lusso

De Limburgse Export Award wordt dit jaar voor de tiende keer uitgereikt. Montair Process Technology uit
Sevenum is één van de drie finalisten die kans maken op 10.000 euro, een kunstwerk en publiciteit.
Naast Montair Process Technology
uit Sevenum zijn ook Bruynzeel
Storage Systems uit Panningen en
ETF Machinefabriek uit Nederweert
en geselecteerd voor de finale.
Zij werden door de jury gekozen
uit een lijst met tien genomineerden. De Limburg Export Award

werd in 2006 in het leven geroepen
door de Export Sociëteit Limburg.
Ondernemers met een heldere en
succesvolle exportstrategie maken de
meeste kans op de prijs. Omvang is
niet doorslaggevend, een financieel
gezonde bedrijfsvoering en creativiteit
zijn wel belangrijke criteria.

De winnaar wordt woensdag
18 november bekendgemaakt.
Hij of zij ontvangt de prijs uit
handen van minister Lilian Ploumen
van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking.
Eerder won ook WP Haton uit
Panningen deze award.

Onze vestiging Euroveen in Grubbenvorst is gespecialiseerd in het produceren
en vervoeren van champignon dekaarde en teeltsubstraten voor de professionele
tuinbouw. Om een optimale kwaliteit van onze producten te kunnen garanderen
beschikken wij over de modernste productiefaciliteiten en een team van
gemotiveerde medewerkers met ruime kennis en ervaring in de tuinbouw.

Jarenlange ervaring, moderne
productiefaciliteiten en drang
naar perfectionisme zorgen
ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteenlopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignon
en fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de juiste
plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland
zijn wij op zoek naar een enthousiast, flexibel persoon voor de functie van:

Onderhoudsmonteur (full-time)
In samenwerking met je collega’s in de onderhoudsdienst ben je
verantwoordelijk voor de reparaties en het onderhoud van onze
interne transportmiddelen zoals shovels en heftrucks. Kennis en
ervaring op het gebied van verbrandingsmotoren en hydraulica
zijn van belang.

BVB Substrates | Euroveen B.V., Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
E-mail: bwilmer@bvb-substrates.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the Foundation of Growth

11 GEKKE
KOOPJESDAGEN

50% KORTING

*

OP GESELECTEERDE ITEMS

*Actieperiode: 11-11 t/m 22-11
*Niet in combinatie met andere acties
*Op afgeprijsde artikelen nemen wij geen waardebonnen in.

Wilhelminaplein 1 | Horst 077 - 398 16 34
en

Activiteiten
Salon Di Lusso staat voor luxe.
Het is de kapsalon waar iedereen
terecht kan voor een goed advies
en een ontspannende behandeling. De doelstelling is om klanten
het gevoel te geven dat ze
bijzonder zijn. Een verwenmoment voor iedere klant, dat is
waar Salon Di Lusso voor staat.
Het kappersvak ambieert Milou al
vanaf jonge leeftijd. Zich eigenaresse te mogen noemen van een
eigen salon is een ambitie die ze
nu, na eerst vele jaren ervaring
te hebben opgedaan tot uitvoering gaat brengen.

Nieuwsgierig geworden?
Bezoek de website of de facebookpagina, of kom de openningsmiddag op zondag 29
november van 11.00 tot 15.00
uur een kijkje nemen. Bezoekers
ontvangen dan onder het genot
van een hapje en een drankje
tevens een openingsactie.
Doelgroep
Salon Di Lusso heeft geen
afzonderlijke doelgroep maar
legt de focus op: ’de mens’.
Iedereen van groot tot klein kan
hier met goed advies een mooie
coupe laten creëren.
Onderscheidend vermogen
Als gediplomeerd haarstyliste
heeft Milou 9 jaar ervaring in het
creëren van kapsels in allerlei
kleuren en modellen. Alles is
mogelijk. Geen enkele uitdagen
gaat ze uit de weg. De uiteinde
lijke doelstelling van haar is om
klanten met een brede glimlach
de salon te laten uitlopen.

Bij de Bruna in Horst signeren op zaterdag 21 november twee schrijfsters
hun boeken. Dit zijn Karin Belt, schrijfster van ‘De Midlifeclub’ en Inge van
der Krabben, schrijfster van ‘Tot waar we kijken kunnen’.

Graag ontvangen wij dan vóór 27 november aanstaande, je
sollicitatiebrief met een overzicht van je opleiding(en) en je werkervaring.
Je sollicitatie kun je richten aan de heer B. Wilmer. Voor meer informatie
kun je ook bellen: (077) 366 93 90.

www.topjeansshop.nl

Website
Sector
Start

Salon Di Lusso
Milou Cox
Zwingellaan 12
Melderslo
06 41 73 69 47
salondilusso2015@
outlook.com
www.salondilusso.nl
Kappersbranch
1 december

Signeersessies
Bruna

Heb je interesse in deze uitdagende functie met uitstekende
arbeidsvoorwaarden, in een innovatieve organisatie?

11 DAGEN LANG

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail

topjeansshop

In ‘Tot waar we kijken kunnen’
van Belt wordt Hanne geplaagd door
onverwacht ontslag en wordt ze tegelijk geconfronteerd met de dodelijke
ziekte van haar moeder. Ze moet keuzes maken voor haar verdere leven.
De andere vrouw in ‘De Midlifeclub’
van Van der Krabben is Femke. Zij is
in een moeizame relatie verwikkeld,
net verhuisd en probeert aansluiting

te vinden bij een groepje vrouwen.
Ze realiseert zich niet dat er veel voor
haar zal veranderen, maar ook niet
dat er gevaar kleeft aan haar keuzes.
Twee boeken, verrassend en actueel
‘Tot waar we kijken kunnen’ wat meer
emotioneel, ‘De Midlifeclub’ met wat
meer spanning, volgens de medewerkers van Bruna. De signeersessie vindt
plaats van 14.00 tot 16.00 uur.

Onderzoek glasvezel
buitengebied
De coöperatie i.o. BuitenGewoonBereikbaar is bezig met een onderzoek
naar de belangstelling voor een glasvezelnetwerk in het buitengebied en
bedrijventerreinen van Horst aan de Maas. Daarvoor organiseert zij vijf
informatieavonden.
Omdat de aanleg van glasvezel
veel geld kost, kijken providers in
eerste instantie vaak naar dichtbevolkte
dorpen. Doordat nu de inwoners van
het buitengebied zelf de handen ineen
slaan, kan ook in het buitengebied en
op bedrijventerreinen glasvezel komen.

Zegt 65 procent van de huishoudens
voor 31 december ‘ja’ tegen glasvezel
dan gaat het er daadwerkelijk komen,
aldus BuitenGewoonBereikbaar.
Kijk voor meer informatie over
de informatieavonden op
www.buitengewoonbereikbaar.nl

Open dag
29 november
Zwingellaan 12,
Melderslo
06-41736947

www.salondilusso.nl
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Lily Beelen wint
Flowercup

Oh, zit dat zo!

Lily Beelen, Freelance Floral Designer uit Horst bij Just Lily heeft woensdag 4 november de VBW Flowercup in Aalsmeer gewonnen.

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Ouderentoeslag vervalt per 2016
Door: Mr. Marco Steegh RB, belastingadviseur
Indien u een vermogen heeft dat meer bedraagt dan 21.330 euro
(dan wel 42.660 euro bij fiscaal partnerschap), dan bent u over het
meerdere inkomstenbelasting verschuldigd. Bent u echter AOWgerechtigd én heeft u een box 1 inkomen van maximaal 20.075 euro
én een vermogen van maximaal 282.226 euro (564.453 euro met
fiscale partner) dan geldt een hogere drempel. Dit is de ouderentoeslag.
Op 1 januari 2016 vervalt deze ouderentoeslag.

Lily’s creatie behaalde met 90,5
punten (van de totaal 100 punten) de
hoogste juryscore. De finaleopdracht
bestond uit het creëren van een gestoken rouwboeket. Aan de finale namen
dertig bloemisten deel die zich via vier
voorrondes eerder dit najaar, hadden

gekwalificeerd. In totaal namen 208
bloemisten deel aan de VBW Flowercup
2015. De VBW Flowercup is een jaarlijkse vakwedstrijd voor bloemisten,
medewerkers en studenten georganiseerd door de Vereniging BloemistWinkeliers (VBW).

Brons Award voor
Foto ID
Master Photographers Network (MPN) biedt haar leden jaarlijks de kans
hun werk door een leden- en een vakjury te laten beoordelen. Vakfotograaf
Annelies Roskam van Foto ID, met vestigingen in Horst en Maasbree, won dit
jaar de Brons Award.

Het wegvallen van de
ouderentoeslag betekent niet
alleen dat u mogelijk meer
inkomstenbelasting gaat betalen,
het kan daarnaast tot gevolg
hebben dat u minder of geen
recht meer heeft op bepaalde
toeslagen. Door het wegvallen
van de ouderentoeslag kan uw
verzamelinkomen toenemen en
daardoor wordt bijvoorbeeld de
Zorgtoeslag lager.
Verder valt de ouderentoeslag
ook uit het toetsvermogen weg
(het vermogen waarboven u geen
toeslag meer krijgt), wat tot gevolg
heeft dat u eerder op basis van
uw vermogen het recht op toeslag
verspeelt. Voor de huurtoeslag
mag het vermogen per persoon
in uw huishouden in 2016 niet
hoger zijn dan 21.437 euro. Voor

de zorgtoeslag en het kindgebonden
budget geldt een vermogensgrens
van 103.941 euro (125.378 euro met
toeslagpartner).
Het wegvallen van de
ouderentoeslag kan ook van invloed
zijn op de eigen bijdragen WMO en
Wlz (voorheen AWBZ). Zo spelen
het verzamelinkomen en het box
3 vermogen een belangrijke rol bij
het bepalen van de hoogte van deze
eigen bijdragen. De regelgeving
rondom deze eigen bijdragen brengt
op dit moment overigens met zich
mee dat het wegvallen van de
ouderentoeslag op zijn vroegst van
invloed kan zijn op de eigen bijdragen
voor 2018.
Het op 1 januari aanwezige
vermogen is bepalend voor de
belastingheffing in box 3. Het ligt dan
voor de hand om, uiteraard voor zover

dit u past, voor 1 januari 2016 nog
actie te ondernemen. U kunt daarbij
dan denken aan het schenken van
geld (al dan niet op papier) of het
kopen van roerende zaken voor
eigen gebruik. Het is in ieder geval
verstandig om te (laten) berekenen
wat uw toeslag voor 2016 wordt.
Tot slot: Per 2017 zal de
belastingheffing over box 3
vermogen waarschijnlijk weer op
de schop gaan, wat vervolgens
wederom invloed zal hebben op de
toeslagen.

Het thema van de wedstrijd was
Flitsend. MPN is een netwerk van
professionele fotografen, dat als
doel heeft het niveau van creatieve
vakfotografie op een hoog peil te
houden. Tijdens het najaarscongres
op zondag 8 en maandag 9 november
werd de foto van Annelies Roskam
beoordeeld als de op twee na beste
van vele deelnemers.

Zelfstandig 
Reisadviseur

Horsterse
winnaar
Sandra Vestjens van Holland
International Reisbureau at Home uit
Horst is uitgeroepen tot beste
Zelfstandig Reisadviseur (ZRA) van
2015. Dit gebeurde maandag
9 november tijdens het ZRA Eind
symposium.
Volgens de jury heeft Sandra
Vestjens goede netwerk-capaciteiten,
een commerciële inslag en is ze efficiënt en resultaatgerichtheid. “De titel
is de kroon op mijn werk. Ik heb van
mijn passie mijn werk gemaakt. En dat
ik daarmee op de juiste weg zit, blijkt
wel uit deze titel.” Sandra Vestjens
werkt onder de TUI paraplu als ZRA.

Een nauwkeurige
berekening.
.

Als fundament voor
uw droomhuis

Rabobank Hypotheekdossier
Met het Rabobank Hypotheekdossier berekent u in 30 minuten hoeveel u kunt lenen. Zo legt u zelf
eenvoudig de basis voor uw nieuwe hypotheek. Schuif aan tafel bij onze adviseur Patrick Verbeek
en deel het dossier met hem. U gaat samen verder waar u gebleven bent.

Maak uw hypotheekdossier aan op rabobank.nl/hypotheekdossier
Een aandeel in elkaar
Op de foto adviseur Patrick Verbeek in gesprek met een klant.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu
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Wat
zeg je?
Tijdens het autorijden is het alleen
toegestaan om handsfree te bellen. Wie dit
niet doet en betrapt wordt riskeert een boete
van 230 euro. In Horst aan de Maas zegt
71 procent van de inwoners nooit de telefoon
te gebruiken achter het stuur. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Bellen en autorijden? Officieel mag het
niet, toch kunnen sommigen het niet laten.
Handsfree bellen mag, maar ook dat doet
de meerderheid van de inwoners liever niet.
“Ik hoef niet continu bereikbaar te zijn”, zegt
deze automobilist. “Ik gebruik een app van Veilig
Verkeer Nederland die een melding geeft aan de
beller dat ik tijdens het autorijden de telefoon
niet beantwoordt. Werkt super.” Een ander wacht
met telefoneren totdat hij stilstaat. “Af en toe als
ik voor een stoplicht sta stuur ik wel eens een
appje. Telefoneren doe ik alleen handsfree.”

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik hoef niet continu bereikbaar
te zijn’
1% 4%
weet ja, vaak
niet
24%
soms
71% nee

Bel jij achter het stuur?
Handsfree bellen kan bijvoorbeeld met
een carkit. Toch geeft 64 procent die niet te

iedere verkeersdeelnemer. Daarbij kunnen
hebben. Voornamelijk omdat ze gewoon niet
telefoontjes of appjes best even wachten
bellen achter stuur. Of omdat ze op een andere
om daarop te reageren.” Overigens zou de
manier hun telefoontjes beantwoorden. “Als ik
politie zich niet alleen moeten beperken tot
bel tijdens het rijden zet ik mijn telefoon op
de automobilisten zegt een ander. “Laten ze
de speaker en leg ik mijn telefoon naast me
de fietsers daarbij niet vergeten, want dat zijn
neer.”
regelrechte rampen op
Wie toch belt achter
de weg als ze met de
het stuur en dit niet
‘Maar wel handsfree’
mobiele telefoon aan
handsfree doet, kan
het rotzooien zijn.”
een boete van 230
‘Absoluut ontoelaatbaar’
euro tegemoet zien.
TipHorstaandeMaas
Veel te hoog zegt 25
‘Het is zo gevaarlijk’
is een samenwerkings
procent. “De boetes zijn
verband tussen
niet meer in evenwicht
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
met de overtreding. Een boete is een soort
Voor meer resultaten of aanmelden voor
van leergeld, het is niet bedoeld om je een
de volgende enquête, kijk op
rib uit je lijf te halen”, vindt deze persoon.
De meerderheid is echter van mening dat
www.tiphorstaandemaas.nl
het boetebedrag nog wel wat hoger kan.
Reageren?
“Het gaat immers om de veiligheid van
www.hallohorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

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

Ingezonden brief

’t Zwembad mot blieve
Naar aanleiding van de ingezonden brief in de laatste HALLO getiteld
‘B&W schuiven recreatiezwemmers aan de kant’.
Het is toch niet te geloven dat
het College van B&W aangeeft dat zij
zich niet verantwoordelijk voelt voor

de recreanten. Beseffen zij wel dat het
zwembad De Berkel een uniek zwembad is? In een straal van 200 kilometer

tref je nergens zo’n fijn zwembad aan.
Als fervent recreatiezwemster die
driemaal in de week zwemt zou ik het
eeuwig zonde vinden als De Berkel op
de sloop moest. Totale kapitaalvernietiging. Met wat aanpassingen zou het

weer helemaal up to date zijn. Waarom
is onlangs aan de buitenkant alles
geverfd?
Van jong, 0 jaar oud, tot oud, 92
jaar oud, wordt hier wekelijks en zelfs
dagelijks gezwommen en genoten van

een mooi zwembad. Het zwembad
De Berkel ‘mot blieve’ en ik hoop met
vele recreatiezwemmers dat het ook
blijft.
Henriette Bongaerts,
Zandterweg Lottum

politiek weeskind.” De vereniging
wijst er op dat Monaghan al die tijd
een oneigenlijk voordeel heeft ten
opzichte van de concurrentie. Dat
voordeel zou het OM op basis van de
Wet economische delicten behoren af
te nemen. “Maar daarvoor is dan eerst
een manmoediger openbaar bestuur
nodig”, aldus de vereniging.
Behoud de Parel noemt het
handelen van B&W een treurig
voorbeeld van ongeloofwaardig

zwabbergedrag. Bedrijven maken
daar steeds meer gebruik van
en dat is volgens Behoud de
Parel onacceptabel. Ze roept de
gemeenteraad op te zorgen voor een
duidelijk en vooral consequent en
consistent handhavingsbeleid, met
in achtneming van rechtsgelijkheid
tussen burgers enerzijds en bedrijven
anderzijds.

Ingezonden brief

Dwangsom Monaghan
Behoud de Parel is boos op de gemeente Horst aan de Maas. Al langere
tijd dringt de vereniging aan op handhaving bij Monaghan, dat zich al ruim
20 jaar niet houdt aan milieuwetten. Actie van de vereniging richting
gemeente leidde tot handhaving en uiteindelijk tot het dreigen met een
dwangsom (10.000 euro per week), als Monaghan zich vóór 1 oktober niet
aan de regels zou houden. De datum is verstreken en de gemeente gaat
niet over tot het opleggen van de dwangsom!
Zes dagen na het verstrijken van
de gestelde termijn zegt Monaghan
dat realisatie van een luchtwasser
meer tijd kost. Gevolg: de gemeente

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

trekt - met terugwerkende kracht! –
de lastgeving in en geeft een nieuwe
lastgeving af. Alle argumenten die
door Monaghan worden genoemd

voor uitstel van de tenuitvoerbrenging
van de lastgeving, waren eerder
bekend.
Behoud de Parel stelt in een
brief aan de gemeenteraad “dat de
overheid reuze moedig is richting
burger als het bijvoorbeeld over
verkeer-, brand- of bouwveiligheid
gaat”. Maar als het om bedrijven
van het kaliber Monaghan gaat,
geeft de gemeente niet thuis.
“Milieuveiligheid is voor B&W een

Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

www.vanveggeltegels.nl

www.haardstede.nl

Vereniging Behoud de Parel
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Bespreking Poll week 44

Brievenpost heeft haar tijd gehad
De meerderheid van de stemmers op onze poll van twee geleden is het
niet eens met de stelling dat brievenpost haar tijd heeft gehad. Zij sturen nog
wel eens een kaartje of brief per post en willen dat ook graag zo houden. Er zijn
namelijk ook mensen die geen internet hebben of het moeilijk vinden om alles
via de pc te regelen. Daarbij vinden zij een handgeschreven kaartje toch veel
leuker en attenter dan een WhatsAppje. Aanleiding was het feit dat PostNL de

prijs van een postzegel volgend jaar met 4 cent wil verhogen. Een postzegel
kost dan voortaan 73 cent. Het bedrijf zegt dat een duurdere postzegel nodig is
om de aanhoudende krimp in het brievenverkeer te kunnen compenseren.
De overige 45 procent van de stemmers begrijpt het standpunt van PostNL
wel. Zij handelen alles af via internet of mobiel. Het checken van je bankrekening, iemand feliciteren, het kan tegenwoordig allemaal digitaal.

Marieke
ment...

Amber Alert wordt te weinig ingezet
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De politie gaat het Amber Alert, een systeem dat onder meer via Twitter,
sms en Facebook ingezet wordt bij de vermissing van kinderen, voortaan ook
regionaal toepassen. De oproepen werden tot nu alleen landelijk verspreid.
De politie kan er nu ook voor kiezen deze te verspreiden in een bepaalde regio
of gemeente. Amber Alert kan zo vaker worden ingezet. Een goed idee. Er zou
eigenlijk standaard een Amber Alert uitgezet moeten worden als een kind kwijt
is, ook als nog niet 100 procent zeker is of er sprake is van een vermissing. Dat is

nog altijd beter dan achteraf te moeten zeggen: ‘Hadden we maar…’
Zo’n Amber Alert kan ook voor onnodige paniek zorgen. Een heel dorp wordt
gemobiliseerd om naar een kind uit te kijken, dat misschien rustig ergens bij een
vriendje thuis aan het spelen is. Het was alleen vergeten dit tegen zijn ouders
te zeggen. En daarbij: als je vaker zo’n waarschuwing krijgt, let je er wellicht
op een gegeven moment niet meer op. Amber Alert wordt te weinig ingezet.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 45) > Rookvrije samenleving is een illusie > eens 77% oneens 23%

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

Ingezonden brief

Gevaarlijke situatie Maasbreeseweg
Wie is er verantwoordelijk voor de verlichting, weg en stoep van de
Maasbreeseweg? Hij is levensgevaarlijk.
Door gebrek aan verlichting kan je
niets zien op de straat en stoep. Door
wortelgroei komen de tegels van de
stoep gevaarlijk omhoog. Soms wel
20 centimeter en sluiten niet meer
goed aan en vormen kuilen en liggen
los. Dat is al meer dan veertig jaar.
Nu heb je vallende bladeren,
duisternis en regen binnenkort
sneeuw, vriezen en gladheid. Ik liep

met de kinderwagen over de stoep.
Het was donker. De kinderwagen was
verlicht met led-verlichting en twee
fietslampen. Ik had een veiligheidsjasje
aan, zaklamp in de hand en om de arm
alarmlampjes. Toch binnen 100 meter
drie keer mijn enkel verstuikt, omdat
ik door duisternis de onregelmatige
bestrating niet zag. Gelukkig had de
kinderwagen vast. En daarna bleef ik

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Iets te vieren?

met een wiel steken tussen de tegels,
verstuikte ik weer mijn enkel en viel
met de kinderwagen op de grond.
Alles viel uit de wagen en mij hoofd
raakte bijna een uitstekende punt
van een tegel. Ik barste van de pijn
aan mijn hoofd, pols, heup en enkel.
Nadat ik opstond en alles opruimde,
ging ik verder. Daar raasde een auto
zo dichtbij voorbij dat ik meegezogen
werd met kinderwagen. Ik ben nu een
beetje bekomen van de schrik maar
wat was ik kwaad. Wat als er een baby

Zo 15 november

Rommelmarkt
Horst
Mérthal 9.30 tot 15.30 uur

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Gasthuistraat 30, 5961 GA

22 nov Rommelmarkt
Reuver de Schakel

www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

uit die kinderwagen was gevallen
in plaats de spullen van het werk?
Mijn hoofd wel die punt had geraakt?
De kinderwagen en jas beschadigd
waren voor 500 en 129 euro?
Mijn voet was gebroken? Wie had me
zien liggen? Niemand. Denk eens aan
kleine kinderen met fietsje. Oudere
die niet veilig lopen. Gemeente neem
je verantwoordelijkheid en doe er wat
aan. Dit heeft te lang geduurd.
Mevrouw Huijs-Binner,
Furstenbergstraat, Sevenum

www.carbootsalehorst.nl

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

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

MASTBROEK
Ze zijn er weer

✃

poeliersbedrijf

tamme konijnenachterbouten

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

bon 1 gratis erbij

Alleen geldig op dinsdag 17 november 2015

BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk

AN
E SATIJNEN
TIEL
LLEC
DE NIEUWE COFL
NNEN!
EKKENbeISrcBIad
OVERTRde
eau!
cem
DE NIEUWE COLLECTIE

OVERTREKKEN | LAKENS |

Ideaal

IS BINNEN!

HOESLAKENS | SLOPEN

‘Four seasons in one day’
zong Crowded House ooit.
Een liedje wat deze dagen zeer
toepasselijk is.
Heeft u ook maar besloten
de T-shirtjes en kniebroeken uit
de kast te halen? De winterjas
weer naar de zolder te verbannen en zonnebrand factor 50 te
kopen in plaats van vaseline
voor schrale, door de wind
geschuurde wangen?
Afgelopen zaterdag: het
waaide flink, geel- en rood
gekleurde bladeren dwarrelden
door de straten en de zon kreeg
geen kans te stralen omdat een
dik grijs wolkendek de lucht
potdicht hield. Wie niet beter
wist zou denken dat het herfst
was. Moeder Natuur houdt ons
echter al een paar maanden aan
het lijntje. Niks herfst.
Wie zaterdag naar buiten stapte
kreeg een vieze, kleffe föhnlucht
in zijn gezicht geblazen.
Zo’n plakkerig gevoel op je huid
alsof het een broeierige dag in
augustus was, in plaats van
november. Dinsdag werd Sint
Maarten gevierd in Horst. Ik had
medelijden met de kindjes die
bij mij aan de deur kwamen.
Op hun voorhoofd parelden
zweetdruppels. Niet van de
warmte van de lampion of
omdat ze het spannend vonden.
Het was zo warm, er verscheen
een enkeling zelfs in een
hemdje. Sint Maarten had
besloten niet de helft van zijn
mantel aan de bedelaar te
geven, maar het hele ding.
Met deze temparturen had de
heilige het kledingstuk toch niet
nodig.
Het fijne van in Nederland
wonen, is dat wij vier seizoenen
kennen. En elk seizoen heeft zijn
eigen kenmerken. Bevroren
sloten horen bij de winter,
bomen in de knop bij de lente.
Tenminste, zo was het ooit.
De krokussen in mijn tuin zijn
helemaal de kluts kwijt en
komen al voor de derde keer dit
jaar naar boven. Zou Al Gore dan
toch gelijk hebben?

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl

HIJ KOMT...

HIJ KOMT...

koop in november de voordeelpas 2016
voor €14,95 ipv €19,95
www.hallovoordeelpas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
12 november 2015
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Kamplaan te Hegelsom:
Nog een tweetal kavels beschikbaar aan de Kamplaan te Hegelsom.
Bouwkavels
Bij de woonwijk Kamplaan in Hegelsom zijn nog twee kavels beschikbaar welke zijn bestemd voor
vrijstaande woningen. Bij de aankoop van deze kavels kunt u in aanmerking komen voor de stimuleringsmaatregelen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is gevestigd
aan de Kranestraat 33, 5961 GX Horst, en is tevens te bereiken via (077) 260 00 00 of info@startpuntwonen.nl of www.horstaandemaas.nu.

Nieuwjaarsreceptie 2016
Foto van de maand oktober
Ook voor de herfstmaand oktober kunnen we een winnaar voor onze fotowedstrijd Kiek Horst
aan de Maas aanwijzen. Maria Classens-Croijmans uit Castenray stuurde dit kiekje in met de
titel ‘Opkommende mist ovver 't land van Rowwen Hèze’. Haar foto ontving de meeste likes.
Gefeliciteerd! Benieuwd naar het thema voor november? Selfies - gefotografeerde zelfportretten zijn tegenwoordig mateloos populair. Voor deze maand vragen we jullie daarom je mooiste 'Horstie'
(selfie in Horst aan de Maas) te maken! Stuur je leukste foto in via de Facebookpagina van de
gemeente Horst aan de Maas en wie weet wordt jouw foto wel de volgende foto van de maand!

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• Witveldweg, Horst-Grubbenvorst.

Bekendmakingen

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Horst aan de Maas is op 5 januari 2016
in ’t Gasthoês in Horst. U bent van harte welkom.
In tegenstelling tot andere jaren is deze keer niet gekozen voor 1 januari maar voor 5 januari.

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

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Hofweg 11
Grubbenvorst
De Comert
Horsterweg 78-80

Horst
Nieuw Erf 3
Vertrokken naar
onbekende bestemming
Kronenberg
Kulbergweg 8

Melderslo
Herenbosweg 30B
Sevenum
Steeg 38
Tinnegietstraat 5
Klassenweg ongenummerd

Lottum
Grubbenvorsterweg 18

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

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 balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.
Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30
tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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Sport en beweeg: ja graag
Bij de begrotingsbehandeling van 3 november hebben wij als CDAfractie aangegeven dat wij sporten en bewegen voor alle leeftijdsgroepen
erg belangrijk vinden. Daarom ondersteunen wij de initiatieven die er op
dat gebied zijn volledig.
‘Sport en bewegen’ is voor een
heleboel mensen, van jong tot oud,
een essentieel onderdeel van hun
leefwijze. De inzet van sportconsulenten daarbij vinden wij een goede
zaak. Wel hebben wij aandacht

We moeten de beschikbare middelen
hierin zo efficiënt mogelijk inzetten. Momenteel vinden er in onze
gemeente diverse projecten plaats die
ook een instrument zijn bij het oplossen van sociale problemen. Zo zijn er
projecten als ‘Bewegen naar Werk’ en
‘Leertuin’ waarbij mensen fitter worden, sociale en werknemersvaardigheden leren en de basis leggen voor het
(opnieuw) beschikbaar zijn voor werk

gevraagd voor de samenwerking met
de drie gebiedsteams en de onderlinge afstemming tussen de diverse
functionarissen: sportcombinatiefunctionarissen, verenigingsondersteuners,
beweegcoaches, buurtsportcoaches.

in onze maatschappij. Dit soort projecten geeft de deelnemer(s) kans zich
nuttig te maken en vergroot vooral ook
hun eigen zelfbeeld in positieve zin. In
dit soort lokale projecten geloven wij.
Kleinschalig en met maatwerk mensen
ondersteunen in hun zoektocht naar het
vinden van werk of – als werk nog een
stap te ver is – meedoen aan vrijwilligerswerk en sociale activering.
Alex Janssen, CDA Horst aan de Maas

Begroting 2016:
sluitend dankzij 1,6 miljoen uit de reserves
Net zoals bij u thuis moet het huishoudboekje van Horst aan de Maas
kloppend zijn. Het huishoudboekje van de gemeente is kloppend gemaakt
door 1,6 miljoen euro uit de reserves te halen. Net zoals het vorig jaar.
D66 vindt dat zorgelijk: potverteren noemen we het. Je begroting
moet op orde zijn zonder structureel
uit je reserves te putten. Dan zijn er
nog fikse tegenvallers te verwachten
en moet de gemeente nog pakweg
4 miljoen bezuinigen. En voor diverse
projecten wordt er ook nog uit de

spaarpot een greep gedaan. Positief
punt: de lasten voor u, inwoners en
bedrijven gaan niet extra omhoog. Nu
we de broekriem moeten aantrekken is
de vraag gerechtvaardigd hoeveel het
nieuwe Gasthoês mag kosten. En moet
het gemeentehuis voor veel geld
toekomstbestendig gemaakt worden?

Genieten...

Onbegrijpelijk vinden we het dat de
asbestverwijdering van het dak van
het gemeentehuis niet 100.000 euro
extra kost maar plotsklaps bijna 500.00
euro extra. Regelmatig wordt meer dan
moeilijk gedaan over zaken die veel
minder geld kosten en u als inwoners
direct raken. Zoals de zandbakken
voor onze kinderen die verdwijnen.
D66 vindt ook dat er te weinig geld
vrijgemaakt is om het alcohol en
drugsgebruik bij jongeren adequaat

ADVENTSREIS DECHSENDORF | BEIEREN | DUITSLAND

5-daagse busvakantie naar Beieren. U verblijft in Hotel Rangau. Het programma omvat o.a. bezoeken aan Rothenburg ob der Tauber, de stad Bamberg en uiteraard de wereldberoemde Christkindlmarkt in Nürnberg. De reis is op
basis van halfpension incl. afscheidsdiner, welkomstdrankje, muziekavond en wandeling Bamberg o.l.v. gids.
Vertrekdatum: 16 december 2015

STEDENREIS LONDEN
Vertrekdata:
11 en 18 dec. 2015

3-dgn logies/ontbijt

€ 195,-

STEDENREIS PARIJS
Vertrekdatum:
11 december 2015

3-dgn logies/ontbijt

€ 159,-

DISNEYLAND PARIJS
Vertrekdatum:
27 december 2015

3-dgn logies/ontbijt

€ 260,-

NAJAARSAANBIEDING
ALTENAHR | € 94 JAAR
Vertrekdata: 27 en 28 nov.,
4, 5, 12, 18 en 19 dec. 2015
2-dgn halfpension

€ 94,-

tegen te gaan. We stonden alleen
maar nu deelt het CDA opeens onze
zorgen. CDA, nu graag nog de daad bij
het woord voegen. En als laatste: het
subsidiebeleid en het accommodatiebeleid wordt tegen het licht gehouden.
Maar uiteindelijk vragen we ons af: is
dit alles in evenwicht? Wilt u met ons
hierover in gesprek? U bent elke eerste
zaterdag welkom in de bieb in Horst
van 11.00 tot 12.00 uur.
Jos Gubbels, D66 Horst aan de Maas

NAJAARSAANBIEDING
MERZIG
Vertrekdata:
11 en 19 dec. 2015
2-dgn halfpension

Vertrekdatum:
8 december 2015

6-dgn halfpension

KERSTREIS ROME

9-dgn halfpension

NIEUW!

8-dgn halfpension

6-dgn halfpension

Vertrekdatum: 6 februari 2016

€ 425,-

7-dgn halfpension

NIEUW!

€ 525,-

€ 535,-

NIEUW!
CARNAVALSREIS
WINTERSE OOSTZEECRUISE
& HELSINKI

Vertrekdatum: 13 december 2015

Vertrekdatum:
22 december 2015

NIEUW!

Vertrekdata:
16 januari en 5 maart 2016

€ 395,-

KERSTREIS WENEN

€ 895,-

WINTERREIS
OBERDRAUBURG

ADVENTSREIS
NIEUW!
BOURNEMOUTH
ENGELSE ZUIDKUST
6-dgn halfpension

NIEUW!

Vertrekdatum:
21 december 2015

€ 110,-

ADVENTSREIS AUER
SÜDTIROL - ITALIË

€ 295,-

Normaal € 325,-

€ 695,-

Nu verkrijgbaar:

Winterreisgids
2015-2016

Winterreizen

land®
izen | disney
| c a r n av a l s r e
n deals
kerstreizen
izen | ghiele
n | stedenre
winterreize

vroeg

BorteK
ing
Ko(zie blz. 2)

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis reisgidsen en Winterdagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

20152016

t
ter uit me
Altijd be

Ghielen!
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Onderzoek naar fietsverbinding America-Station Horst Sevenum
Vorige week is de begroting van de gemeente Horst aan de Maas
vastgesteld door de gemeenteraad. Essentie heeft dit moment aangegrepen om een nieuw punt op de politieke agenda te zetten: een veilige
fietsverbinding tussen America en Station Horst-Sevenum.
Een veilig en compleet fietsnetwerk is van groot belang voor onze
gemeente. Niet alleen voor eigen
inwoners, maar zeker ook voor toeristen. De afgelopen jaren is er hard
gewerkt aan de realisatie van het
fietspad tussen Horst en Broekhuizen.

Vorige week heeft wethouder Driessen
de werkzaamheden voor het laatste
stukje van dit fietspad gestart. Een mooi
moment, want hoewel het lang heeft
geduurd is dit project nu snel definitief
gereed. Zo is er weer een belangrijke
schakel gerealiseerd. Maar we zijn er wat

Essentie betreft nog niet. Een belangrijke
verbinding waar nog geen afdoende veilige fietsverbinding is, ligt tussen America
en het station Horst-Sevenum. Een route
aan een drukke weg, tussen grote
bestemmingen met veel bezoekers aan
het treinstation en het Citaverde College
en America richting de Peel. Een traject
dat tevens mooi aansluit op de Greenport
Bike Way. Eerder zijn er zo’n duizend
handtekeningen ingediend om deze situatie aan te pakken. Via een opdracht aan

het College van B&W, samen ingediend
met PvdA en gesteund door CDA, wil
Essentie dit plan een nieuwe impuls
geven. Het college mag het nodige huiswerk verrichten. Jammer, en eigenlijk ook
onbegrijpelijk, dat SP en D66 dit voorstel
niet steunden. Gelukkig was er toch een
meerderheid voor het plan, zodat een
volgende stap gezet kan worden naar
een verkeersveilige gemeente.
Bram Hendrix,
Essentie Horst aan de Maas

Duurzaamheid in Horst aan de Maas
In het dagelijks leven zijn steeds meer ontwikkelingen met betrekking
tot duurzaamheid. Ook in onze gemeente gebeurt veel op dit gebied. Steeds
meer bedrijven, instellingen en burgers denken en handelen duurzaam,
bouwen CO2-neutraal, rijden elektrisch of wekken zelf energie op.
De PvdA vindt dat de gemeente
hierin niet achter mag blijven,
maar juist het goede voorbeeld
moet geven. Met het actieplan

Duurzaamheid 2014-2018 is een
aantal thema’s aangewezen. Onder de
noemers duurzaam bouwen, duurzaam
ondernemen, duurzame overheid en

duurzaam gezond zijn concrete actiepunten voor duurzame ontwikkelingen
benoemd die de komende jaren uitgevoerd en zichtbaar gaan worden.
Door te informeren, te stimuleren
en duurzaamheid zichtbaar te maken
kan de gemeente bewustheid creëren,
dit is de kiem voor resultaat. Een voorbeeld hiervan is Buurkracht America.

Op initiatief van de dorpsraad America
ondersteund door Enexis zijn drie
buurtteams aan de slag gegaan met
zonnepanelen, isoleren en Hr-ketels.
De bevindingen zijn aan geïnteresseerde dorpsgenoten voorgelegd en
uiteindelijk hebben meer dan zestig
huishoudens duurzame maatregelen
genomen.

De PvdA waardeert zulke initiatieven en hoopt door hier bekendheid
aan te geven andere dorpen, wijken
of straten te enthousiasmeren en
motiveren. Wilt u met ons in gesprek
over duurzaamheidsinitiatieven, neem
dan gerust contact met ons op.
Ruud Baltussen,
PvdA Horst aan de Maas

Wethouder van Rensch komt makkelijk weg
met foutieve informatie
den. Mijn verzoek om het betreffende
”Wethouder Ger van Rensch kwam dinsdagavond 3 november makkelijk weg met zijn foutieve informatie over de kosten van de asbestsanering gedeelte van de raadsvergadering
van het dak van het gemeentehuis”, aldus Frank Spreeuwenberg van de SP. via de videoregistratie te laten zien
en horen werd helaas niet door alle
In de vergadering van 22 sepeen bedrag van 475.000 euro. De uitleg fracties ondersteund. Dat had klip en
klare duidelijkheid kunnen geven. In de
tember werd hier al over gesproken.
die wethouder Van Rensch tijdens de
discussie die volgde werd verschilVan Rensch legde toen uit dat het
raadsvergadering van 3 november
lende keren de aandacht van het
ging om asbest in klasse twee of
gaf werd door Spreeuwenberg als
klasse drie. In het slechtste geval
uitermate teleurstellend gekwalificeerd. cruciale punt afgeleid. Het gaat hier om
verkeerde informatie geven. Bewust
(klasse drie) zou dit maximaal
Spreeuwenberg: ”Van Rensch zegt nu
of onbewust, dat weet ik niet. Ook de
100.000 euro extra kosten. In het
iets anders, dan wat ik toen gehoord
uitleg over het niet tijdig informeren
voorstel voor de meerkosten staat
heb. En met mij meerdere raadsle-

was een farce. Volgens Van Rensch zou
de informatie pas 24 november bij de
raad zijn als hij de Koninklijke weg had
bewandeld. Daarmee ‘vergeet’ hij dat
hij de raadsinformatiebrief versneld toe
kan sturen. Zelf heb ik in de herfstvakantie vragen gesteld over dit onderwerp en diezelfde week antwoorden
gekregen, ondertekend door diezelfde
wethouder”, aldus Spreeuwenberg. Het
kan dus wel.
“Voor mij blijven er maar twee

opties over hoe deze wethouder
functioneert: onwillig of onkundig.
Daarbij is dit niet de eerste keer
dat de gemeenteraad met onvoorziene meerkosten geconfronteerd
wordt. De onvoorziene uitgaven
voor het dak alleen liggen rond een
miljoen euro. Allemaal gemeenschapsgeld. Tijd dat de wethouder
beter op onze centen past.”
Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas

Dag van het arbeidsrecht

De Wet Werk
en Zekerheid (wwz)?
CAO?
Ontslag?
Concurrentiebeding?
Arbeidsvoorwaarden?
Vaststellingsovereenkomst?

Kom dan langs!

Gratis
spree
kuu

17 no
r
vemb
er 201
09.00
1
9
.30 uu 5
max. 3
0 minu
r
van
ten
een ar
advies
bei
advoc dsrechtaat

www.trc-advocaten.nl
Hoofdstraat 19, 5961 EX Horst
tel. 077-398 81 82 - fax 077-398 81 91
e-mail: advocaten@trc-advocaten.nl

Elke zondag open van 11.00 tot 17.00 uur
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Geldig van wo 4 november t/m di 8 december 2015

Heeft u vragen
op het gebied van
arbeidsrecht,
over
bijvoorbeeld…

Jumbo in Sevenum is elke zondag open van 11.00 tot 17.00
uur
facebook.com/jumbosupermarkten
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Gouden bondsspeld
voor Sjraar Klaassens

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

Dirigent Sjraar Klaassens van Harmonie-Orkest Noord-Limburg uit Horst heeft op zondag 8 november een
gouden bondsspeld voor 40 jaar lidmaatschap en verdiensten van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek
Organisatie) gekregen.

Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

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

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

r
Al mee ar
a
j
dan 21 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

van HONL. Sjraar heeft zang gestudeerd bij Dorris van de Meerendonk,
Janos Klezni en Paula Sommerjai in
Boedapest en Katalin Kiss en Roland
Hadju. Zijn orkeststudie deed hij bij
Jan Cober en Jo Welzen. Momenteel
werkt hij voor Cultuurpad Helden en

Myoutic Thorn en speciaal onderwijs te
Heel. Als docent geeft hij zomercursussen in Leicester in Engeland. Verder
dirigeert hij koren in Haps en Merselo,
het jeugdorkest in Helden en de laatste
twee jaar het Harmonie-Orkest NoordLimburg uit Horst.

Buutgala viert zevende editie
Carnavalsvereniging D’n Dreumel organiseert in samenwerking met café De Lange Horst op zondag
22 november het Buutgala. Dit jaar wordt het Buutgala voor de zevende keer op rij georganiseerd. De deuren van
café De Lange Horst zijn vanaf 18.00 uur geopend, het programma start om 18.30 uur.

www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Magazijnverkoop
dameskleding |schoenen | tassen

1 artikel
2 artikelen
3 artikelen

Sjraar kreeg de bondsspeld in
Roermond, waar hij het muzikale
gedeelte van een benefietconcert
organiseerde met een inzameling
voor kinderen met het syndroom van
Down. Deze speld werd hem opgespeld door Jan Hermkens, voorzitter

50%
60%
70%

Het Buutagala is een humorische
avond, met optredens van verschillende buutreedners uit Limburg en
Brabant. De volgende artiesten geven

een optreden tijdens de zevende editie:
Andy Marcellissen, Bart Marcellissen
en Koen Verhagen, Ron Derks, Koen
Verstappen, Frans Bevers en Fer Naus.

De avond wordt gepresenteerd
door Wim Hendrix.
Voor meer informatie, kijk op
www.delangehorst.nl

Liedjesavond Hegelsom
Het voormalige Liedjesmatinee van carnavalsvereniging d’n Tuutekop is in een geheel nieuw jasje gestoken.
Voorheen werd dit gehouden op een zondagmiddag, maar dit jaar vindt dit plaats op zaterdagavond 14 november.
Er zijn dit jaar dertien liedjes die
deelnemen aan de Liedjesavond,
verdeeld over een volwassen- en een
jeugdcategorie. Deze deelnemers gaan
strijden voor een plek op de Tuutekop

cd, die weer uitkomt in 2017. Anders
dan andere jaren, is er na de optredens
nog een feest. Dj AfroFrek zal er voor
zorgen dat bij iedereen het carnavalsgevoel weer naar boven komt. Vanaf 19.30

ur gaat Zaal Debije open zijn stembiljetten verkrijgbaar. De Liedjesavond
begint om 20.00 uur. Kijk voor meer
informatie over de deelnemers en de
liedjes op www.tuutekop.nl

Vrijdag 13 november 9.30u - 21.00u
Zaterdag 14 november 9.30u - 17.00u

Jubilarissen Ons Genoegen
Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst heeft zaterdag 7 november vier jubilarissen gehuldigd.
Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse promotieavond. De heren Frans van den Nieuwboer (40 jaar lidmaatschap), Leon van Gemert (25 jaar), Jos Coenen (50 jaar) en Lambert Vullings (40 jaar) werden in het
zonnetje gezet.
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75 jaar Ernst & Humor

Van drama naar klucht
Toneelvereniging Ernst & Humor uit Swolgen viert deze maand het 75-jarig jubileum met een grote reünie. In de
afgelopen 75 jaar is er veel veranderd binnen de vereniging. Voorzitter Frans Kerstjens (58), Willie Alaerds (52) en
Sjaak Hendrix (68), allen uit Swolgen, blikken terug.

Ernst & Humor werd opgericht
tijdens de Tweede Wereldoorlog in
1940. “De toneelvereniging ontstond
eigenlijk vanuit de fanfare”, vertelt
Frans. “De fanfare wilde iets meer gaan
doen dan alleen maar muziek maken.
Vier mannen besloten daarom een

toneelvereniging op te richten.” In de
eerste jaren waren er enkel mannelijke
leden. “Dames mochten niet aangesloten zijn bij de verening. Pas in 1950
kwam hier verandering in. Bets Litjens
was de eerste vrouwelijke speelster.
Van de pastoor mocht dit absoluut niet,

Fanfare Monte Corona

Friends for Music
Fanfare Monte Corona Kronenberg & Evertsoord organiseert op
vrijdag 20 november het evenement Friends for Music in theater de
Maaspoort in Venlo. Met Friends-for-Music probeert te fanfare extra
inkomsten te genereren om de ontwikkeling van muzikaal en
cultureel talent in de regio te stimuleren en te zorgen dat muziek
toegankelijk blijft. Op 11 juli speelde Fanfare Monte Corona op het
Extrema outdoor festival dance-klassiekers, geheel akoestisch op
echte instrumenten. Tijdens het Friends for Music event op
20 november gaat het Extrema dance-avontuur verder. Naast
nummers als ‘I like to move it’, ‘The Riddle& Adagio for strings’ en
‘Satisfaction & Children’ zijn ook bekende nummers in een
dance-arrangement te horen.

maar daar heeft de vereniging zich
destijds niet van aangetrokken”, legt
Sjaak uit.
Ook wat betreft de inhoud van
de voorstellingen veranderde er in
de loop der jaren veel binnen de
vereniging. In de beginjaren en na de

oorlog speelde de vereniging toneel en
drama. Het oorlogsstuk ‘Ter vaderland
getrouwe’ was een van de bekendste
en werd in de geschiedenis van de
vereniging zeventien keer opgevoerd.
“Rond de jaren 60 wilden het publiek
en ook de spelers iets vrolijker spel.
Vanaf toen werden er komische stukken en kluchten gespeeld”, vervolgt
Willie. De toneelvereniging heeft nooit
een groot aantal leden gekend. “Nu telt
de vereniging dertien leden. In het
verleden is dit aantal altijd rond de
twintig geweest. Dit hebben we ook
deels zelf in de hand gehad”, legt Frans
uit. “Iedereen die bij de vereniging
aangesloten was, wilde graag een rol in
het grote toneelstuk. Dat was lang niet
altijd mogelijk, omdat er in sommige
stukken niet zo veel rollen te verdelen
waren. Hierdoor hebben we leden soms
teleur moeten stellen.”
Ongeveer tien jaar geleden werd
het roer van de vereniging nog eens
omgegooid. Frans: “We merkten dat
het steeds moeilijker werd om een
grote toneelvoorstelling op de planken
te zetten. Vanaf de zomer moest er
twee keer per week gerepeteerd
worden voor de voorstellingen in het
najaar. Veel leden vonden dit te vaak.”
Volgens Sjaak, momenteel het langst
lid van de vereniging, komt dit doordat
mensen in de beginjaren niets anders

dan toneel hadden. “Nu is er een veel
groter aanbod aan verenigingen en
dan kiest men toch vaker voor sport
of iets meer vrijblijvend.” Er werd al
vaker iets voor kinderen gedaan, maar
vanaf 2002 werd er voor het eerst
een Sprookjestocht georganiseerd.
Kartrekker van de Sprookjestocht is
Willie, in het verleden samen met Bart
van Gerven. “Bij de Sprookjestocht
worden er door leden van de toneelvereniging op verschillende plaatsen in
het bos diverse sprookjes uitgevoerd.
Bezoekers kunnen deze sprookjes bekijken door een wandeling in het bos te
maken. Elk lid is dan verantwoordelijk
voor zijn eigen sprookje. Dit doen we
nu eens per twee jaar. Het grote toneel
is afgevallen, omdat dit toch te veel
tijd in beslag begon te nemen”, legt
Willie uit.
In 2016 staat de volgende
Sprookjestocht gepland. “Omdat we nu
ons jubileum vieren, willen we volgend
jaar een speciale Sprookjestocht organiseren. Wat we precies gaan doen,
weten we niet”, zegt Frans. “Verder
staat er op 20 november een reünie
gepland. Er zal een verrassingsoptreden
plaatsvinden en er worden oude foto’s
tentoongesteld. We hopen met deze
reünie veel oude herinneringen op te
halen en onze lijst met voorstellingen
uit het verleden compleet te maken.”
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Natuurlijk Ondernemend!

Uitreiking
De Verbinding 2015
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Amnesty International
vertoont docu-thriller
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International presenteert op donderdag 26 november de film Give Up
Tomorrow. De film wordt vertoond bij café Cambrinus in Horst en start om 20.00 uur.

Natuurlijk Ondernemend!, een samenwerkingsverband van bedrijven
en organisaties in Horst aan de Maas, rijkt dit jaar ‘De Verbinding 2015’
uit. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 18 december, tijdens de sluiting
van Ut Glaze Hoês bij de ijsbaan in Horst.
‘De Verbinding’ is een aanmoedigingsprijs voor bijzondere projecten
of evenementen in de gemeente
Horst aan de Maas. De partners van
Natuurlijk Ondernemend! hebben zes
initiatieven genomineerd voor de aanmoedigingsprijs, te weten: Baas van
Horst aan de Maas, Stichting Natuur
en Jeugd, Dorpscoöperatie America,
Dorpsdagvoorziening Broekhuizen/

Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
online en Dorpshuiskamer/Repaircafé
Sevenum. De winnaar van ‘De
Verbinding 2015’ wordt een jaar lang
partner van Natuurlijk Ondernemend!.
Tijdens de uitreiking van 18 december
ontvangen daarnaast de drie beste
initiatieven een bijdrage van 750
euro. De overige drie initiatieven ontvangen een bijdrage van 450 euro.

De Wingerd Sevenum

Kerstdemonstratie
Groei & Bloei
Afdeling Limburg van Groei & Bloei, de landelijke vereniging voor
tuinen- en plantenliefhebbers, organiseert op woensdag 18 november
een kerstdemonstratie. De demonstratie start om 19.30 uur in de
Wingerd te Sevenum.
De avond is bedoeld om
inspirerende ideeën en technieken
voor de komende kerstperiode
aan te reiken. Bezoekers kunnen
met deze tips thuis aan de slag
gaan, maar ook bekijken wat er
voor diversiteit aan mogelijkheden
aangeboden wordt. Zowel leden
als niet-leden zijn uitgenodigd.
Docenten bloemschikken geven

uitleg over het maken van
arrangementen en ook cursisten
bloemschikken leveren hun bijdrage
aan de sfeer en gezelligheid van
de avond. Na afloop worden de
bloemstukken onder de aanwezigen
verloot. Als leidraad van de avond
worden diverse tafels feestelijk
gedekt in verschillende stijlen en
met natuurlijke materialen.

De docu-thriller Give Up Tomorrow
uit 2014 gaat over de rechtszaak die in
de Filippijnen voor grote opschudding
zorgde en uitgroeide tot proces van het

jaar in 1997. De film vertelt het verhaal
van de negentienjarige student Paco,
die wordt opgepakt en veroordeeld
voor verkrachting en moord. Amnesty

International, Fair Trials International en
de Verenigde Naties zijn ervan overtuigd
dat Paco ruim zestien jaar vastzit voor
een misdaad die hij niet heeft begaan.

Vollemaanwandeling
door het Schuitwater
IVN De Maasdorpen organiseert op dinsdag 24 november een vollemaanwandeling in het Schuitwater. De wandeling start om 19.30 uur bij Theetuin De Roode Vennen in Broekhuizen.
Het IVN neemt leden en andere
belangstellenden mee om een wandeling door het Schuitwater te maken bij
het licht van de volle maan. De sfeer
in de nacht is anders dan overdag. Er

zijn andere geluiden en kleuren. De
wandeling duurt ongeveer twee uur en
na afloop is de theetuin geopend voor
een warme drank. Er wordt aangeraden
om stevige schoenen aan te trekken.

Daarnaast is het niet toegestaan om
honden mee te nemen. Voor meer
informatie kunnen geïnteresseerden
contact opnemen met Peter Hammer,
via 077 373 5037.

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

10 JAAR... BLOEMSIERKUNST ANNEKE
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Beleef pakjesavond met onze pieten
en maak het feest helemaal compleet!
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www.hetgroteboek.nl
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HS1 HC Wittenhorst houdt
punten thuis
Door: handbalclub HC Wittenhorst
De heren 1 van HC Wittenhorst speelde zondag 8 november thuis tegen BFC uit Beek. De winst ging uiteindelijk
naar Horst.
De eerste actie liep meteen uit tot
een strafworp, waarmee Wittenhorstspeler Joeri met een genadeloos
hard schot de 1-0 in het netje legde.
Het combinatiespel van Horst en het
ietwat snellere combinatiespel van
BFC gingen daarna heel lang gelijk op.
Waar Wittenhorst het van kracht moest
hebben en via harde schoten de keeper
passeerde, gebruikte BFC snelheid en
nauwkeurige afstandsworpen om het
verschil tussen de twee teams klein
te houden. Deze patstelling hield dan
ook een groot deel van de eerste helft
aan. In de laatste 10 minuten wist
Wittenhorst dan toch een antwoord op
het spel van BFC te vinden waardoor er

met de rust een gat was ontstaan van
4, ruststand 15-11 in het voordeel van
Horst
In de kleedkamer was het
eensgezind: het gaat goed jongens.
“De combinaties worden goed
gespeeld en de keeper wordt makkelijk
gepasseerd maar denk eraan dat er
straks een andere keeper staat en
hou die handen omhoog want anders
is het bij ons prijs schieten.” In de
tweede helft leken de afspraken
goed nagekomen te worden. En
de vervangende keeper werd al
snel gewisseld nadat deze ook niet
opgewassen leek tegen de genadeloze
katerschoten van deze zondag. De

tussenstand tussen de Horstenaren
en Beek bleef het grootste deel van
de wedstrijd dan ook veilig. Helaas
brengt het handballen ook risico’s
met zich mee. Na een mislukte aanval
kwam een speler van Wittenhorst
ongelukkig ten val op een speler van
BFC. De nasleep hier van zorgde ervoor
dat de wedstrijd even stilgelegd werd.
Maar ondanks de emotie en een
vreemd lawaai wat ergens in de zaal
te horen was hielden de spelers van
Horst het hoofd koel en wisten hiermee
ook de afstand tot de tegenstander
te bewaren de wedstrijd werd dan
ook afgerond met 32-24 winst in het
voordeel van Horst.

Melderslo maakt geen
verschil tegen Bieslo
Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Het eerste team van voetbalvereniging Melderslo speelde zondag 8 november een uitwedstrijd tegen het eerste
team van de voetbalvereniging VV Bieslo uit Beesel.
Wederom was het team met veel
Melderslo supporters optimistisch naar
een uitwedstrijd getogen. Helemaal
naar Beesel tegen de groenwitten
van Bieslo. De meeste onder de
Melderslo supporters zullen niet vaak
een voetbalwedstrijd gespeeld, noch
bekeken hebben in dit ‘Drakedörp”.
Het begin van Melderslo was nog wel
voortvarend, maar al snel in de eerste
helft bleek dat het wel eens een lastige
middag zou kunnen worden. Niet eens
door de sterkte van de tegenstander,
maar meer door de matige eigen
inbreng. Op een moeilijk bespeelbaar
veld, dat vol lag met herfstbladeren,
kwam Melderslo helaas niet tot gewel-

dig veldspel. Veel foute inspeelballen,
misverstanden en niet de meest voor
de hand liggende keuzes in aanvallend
opzicht. Voor rust kwam Melderslo er
nog wel door aan de zijkanten, maar
de voorzetten misten helaas precisie.
Het was toch vooral Bieslo dat de beste
kans kreeg op een voorsprong, maar
de bal ging gelukkig voor Melderslo
rakelings langs het doel.
In de tweede helft gebeurde er
aanvankelijk meer voor beide doelen,
met enkele mogelijkheden aan beide
kanten. Na een snelle uitbraak van
Melderslo kwam de bal via Stan van
de Pas bij Paul Vullings die zijn schot
helaas geblokt zag. Het spelbeeld bleef
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Derby tussen Sporting
ST en SV United
Door: voetbalverenging Sporting ST
Het eerste team van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en
Tienray speelde op zondag 8 november tegen het eerste team van SV
United uit Meerlo. Sportpark Kerkebos was het theater voor de derby
tussen Sporting ST en SV United.
De omstandigheden waren goed
om er een vermakelijke en onvergetelijke wedstrijd van te maken.
Met deze instellingen gingen dan ook
beide teams het gazon op. Het was
echter SV United dat sterker uit de
startblokken kwam. Met veel lopende
mensen probeerde het team het
equipe van trainer Hoebergen het
zwijgen op te leggen. Het was dan
ook United dat in de eerste helft kans
aan kans om zeep hielp. Sporadisch
kwam Sporting ST voor de goal van
de noorderburen, maar wist niet echt
gevaar te stichten. Na enkele keren
buiten spel te hebben gestaan, lukte
het SV United in de 40e minuut om
met een steekbal de gehele defensie
van de zwarthemden passeren en
met twee man op de goal af te gaan:
0-1. Wat tevens de ruststand was
in een niet al te beste eerste helft.
Na het genot van een bakje thee,
een aantal bemoedigende woorden,
enkele omzettingen en een uitgerolde

tuinslanghaspel was het Sporting ST
dat sterker uit de startblokken kwam
in de tweede helft. Afstandsschoten
van Stan en Jorn waar de keeper van
United goed bij zat, waren nog niet
voldoende voor de gelijkmaker, toch
was het in de 57e minuut raak voor
de mannen uit Swolgen en Tienray.
Een perfect genomen corner van Bas
van Aken werd via het caput van Dave
feilloos binnen gewerkt. Na deze goal
probeerde beide teams de overwinning over de streep te slepen wat
resulteerde in een spannende, maar
ook wat rommelige wedstrijd. Het slot
van de wedstrijd was voor de scheidsrechter en de trainer van United.
Laatstgenoemde zou iets geroepen
hebben wat niet door de beugel kon
volgens de leidsman en mocht vertrekken na het zien van de rode kaart.
De twee ploegen wisten het doel niet
meer te treffen wat resulteerde in een
verdiend gelijkspel, waar Sporting het
meest tevreden mee leek te zijn.

onrustig en zonder goed overleg aan
Melderslozijde. Zo kon het gebeuren
dat toch Bieslo op de 1-0 voorsprong
kwam na ongeveer een half uur
gespeeld te hebben in de tweede helft.
Vanuit een cormer werd de bal in de
verre hoek binnen getikt. De pijn werd
nog groter toen de keeper mis tastte
op een hoge bal en de Bieslo-aanvaller
kon binnen koppen en de 2-0 eindstand bepaalde kort voor tijd.
Volgende week zal er met iets
meer flair en iets meer doortastendheid gespeeld moeten Horsterweg
worden199 5975
in NA Sevenum § 077-398 80 37 § www
www.hagrokantoormeubelen.nl
w.hagrokanto
oormeube
§ info@hagrokantoormeubelen.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 18.00 uur § zaterdag van 8.30 - 16.00 uur
een zware uitwedstrijd tegen Helden
dat Melderslo nu op de ranglijst
gepasseerd is.

Nieuwe hoofdsponsor VV Hegelsom
Voetbalvereniging VV Hegelsom heeft als nieuwe hoofdsponsor Innovista Accountants & Adviespartners.
De vereniging laat weten erg blij te zien met een sponsor die niet alleen gevestigd is in het eigen dorp, maar
ook een duidelijke binding met de club heeft. Op de foto staat het eerste elftal in de nieuwe tenues, met
staand tweede van links Hans Kluskens van Innovista. “Het eerste elftal komt uit in de vijfde klasse en
hoewel zij niet tot de hoogvliegers in deze competitie behoren, hopen wij toch dat de nieuwe tenues nog
veel geluk gaan brengen de komende jaren”, aldus de club.
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Minioren Clubmeet
Door: zwemverenging HZPC Horst
De minioren van HZPC Horst zwommen zondag 8 november de minioren clubmeet. Tijdens de minioren clubmeet
zwemmen alle verenigingen in Nederland hetzelfde programma en strijden hiermee voor een plaatsje in de
Nationale finale.
HZPC zwom de wedstrijd in het
thuisbad van Startgemeenschap
Noord-Limburg in Venray tegen
de clubs Swimteam Helden-Mosa
uit Helden-Venlo, RZ Roermond,
De Roersoppers uit Melick, De Rog

uit Weert, Eszet uit Swalmen en ROB
Reuver. Door de vele deelnemende
clubs, was het een drukbezochte
wedstrijd met veel publiek.
De scheidsrechter moest het publiek
dan ook vaak om stilte vragen. In

totaal nam HZPC deel met zes dames
(Ilse, Isis, Danee, Lynn, Naomi en
Meike) en vier heren (Cas, Noud, Jesse
en Tijn), in de leeftijd van 9 tot 11 jaar.
De wedstrijd begon spannend
met een mixestafette. Het team

Set Up wint
met ruime cijfers
Havoc DS 3 steeds dichterbij. Gelukkig
herpakte de ploeg van coach Bob Jilisen
zich en via weer een goede servicereeks werd deze set uiteindelijk met
21-25 gewonnen.
De derde set speelde de Meerlose
ploeg uitstekend en werd Havoc DS 3
met een uitstekend servicereeks onder
druk gezet. Daar wist de Hapse ploeg
geen raad mee. Set Up S 1 speelde
deze set heel geconcentreerd uit en
won met overtuigende cijfers 10-25.

op de 50 meter vrijeslag met maar
liefst 30 seconden. Aan het einde
van de wedstrijd stond er wederom
een spannende estafette op het
programma. Het team, bestaande uit
Danee, Naomi, Isis en Ilse eindigde
als tweede. In totaal behaalde HZPC
1.950,76 punten. Dit aantal is helaas
niet genoeg voor deelname aan de
Nationale Minioren Clubmeet.

Belangrijke afzegging

Door: volleybalvereniging Set Up
Volleybalvereniging Set Up DS 1 uit Meerlo speelde zaterdag 7 november de uitwedstrijd tegen Havoc DS 3 uit
Haps. De jonge Meerlose ploeg liet er van het begin af aan geen twijfel over bestaan wat de bedoeling was.
De eerste set startte Set Up DS 1
sterk en met een paar goede servicereeksen en een goede passing werd
Havoc goed onder druk gezet en via
5-9 en 13-23 pakte Set Up DS 1 deze
eerste set overtuigend met 13-25.
De tweede set werd ook weer
goed gestart en via 4-9 en 11-15 werd
er wederom een voorsprong gepakt.
De concentratie liet toen echter wat na
en na een slechtere fase waarin met
name de passing niet goed liep, kwam

van HZPC bestond uit Ilse, Naomi,
Cas en Tijn en tikte als tweede aan.
Ondanks dat de resultaten voor de
club deze wedstrijd centraal stonden,
werden er diverse persoonlijke records
gezwommen. Alle zwemmers gingen
naar huis met een nieuw persoonlijk
record. De grootste verbetering
kwam op naam van Lynn van den
Beuken. Zij verbeterde haar beste tijd

De vierde set begon rommelig
waardoor Havoc DS 3 even bij kon
blijven, maar Set Up DS 1 schakelde
een tandje bij en liep via 9 -15 en 11-20
weg bij de Hapse ploeg.
Met enkele goede aanvallen werd
ook deze set met ruime cijfers gewonnen 13-25. Volgende week zaterdag
14 november speelt Set Up DS 1 tegen
Hovoc DS 2. Deze derby begint om
19.00 uur in sporthal het Brugeind in
Meerlo.

MBO-opleidingen voor de leukste beroepen

Helicon MBO Helmond

Info-avond
Woensdag 18 november
Aanvang 19.30 uur

•
• Dier en ondernemen
• Wildparkmanagement, specialisatie
• Dierenartsassistent
• Veehouderij
• Milieu-onderzoeker
• Outdoor en recreatie
• Voeding en kwaliteit
• Voeding en techniek
• Voeding en welzijn
Dier en gedrag

helicon.nl

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

Wittenhorst wint
van Susteren
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst en
SC Susteren hadden beide op zondag 8 november voor de wedstrijd te
maken met een belangrijke afzegging. Bij de thuisclub Wittenhorst kon
Bart Spreeuwenberg wegens ziekte niet van de partij zijn en Kevin
Hoffmans kon wegens een blessure bij Susteren niet in actie komen.
Deze belangrijke wedstrijd mocht
eigenlijk niet door beide teams
verloren worden, gezien de stand
op de ranglijst. SC Susteren kon in
de 4e minuut bijna doeltreffend
uithalen, maar de kopbal van de
geheel vrijstaande Nick Meeuwissen
werd vakkundig door Sjors Witt uit
het doel gehouden. Het eerste gewin
is kattengespin dachten de spelers
van Wittenhorst schijnbaar. Vanaf dit
moment was er maar één ploeg
die het initiatief naar zich toetrok.
Het eerste succes kwam er in de
8e minuut. Op links ging Bram Rubie
een actie aan, de bal werd precies op
maat naar Rob Zanders gespeeld, die
hard uithaalde. De bal werd onderweg nog beroerd, maar het stond 1-0.
Wittenhorst bleef de bovenliggende
ploeg. Jordi Janssen schoot direct uit
een aanval op doel en dit had succes,
2-0. Even later kon de doelman
van Susteren een goed genomen
vrije trap van Kevin van Asten uit

de rechterbovenhoek plukken. Vlak
voor de pauze kreeg Wittenhorst
toch nog een doelpunt. Rob Zanders
werd b
 innen het zestienmetergebied
gevloerd. De penalty werd feilloos
door Kevin van Asten succesvol afgewerkt: 3-0.
Direct na de pauze waren de
spelers van Susteren nog niet bij de
les toen Bram Rubie een fraaie aanval
koppend kon afwerken: 4-0. De strijd
was hiermee definitief gestreden.
De scherpte was er af en Susteren
was niet bij machte om iets terug te
doen. Over en weer waren er wat
kansen. Wittenhorst sloeg nog één
keer toe en wel in de 74e minuut.
Willem Heijnen werd door het midden
op avontuur gestuurd en met goed
doorzetten kon hij de uiteindelijke
5-0 eindstand op het scorebord laten
zetten. Een belangrijke zege dus voor
de oranjemannen. Er is bereikt wat ze
wilden. Nu is het zaak om dit goede
werk voort te zetten.

Eerste plek Hovocheren promotieklasse
Door: volleybalvereniging Hovoc
Een onbedreigde 4-0 zege op Helmond heeft de Horster volleybal
heren de eerste plaats in de promotieklasse opgeleverd. Voor thuis
publiek in de Dendron sporthal overrompelde Hovoc HS 1 zaterdag
7 november de Brabanders. Een bijzondere overwinning, want Hovoc
behaalde haar 28e zege op rij.
Vooraf waren de verwachtingen
bij de Hovoc-heren hoog gespannen.
De hele week werd er uitgekeken
naar deze wedstrijd. Polaris HS 1
was wederom een oud team waar
weinig over bekend was. De enige
opdracht die Horster ploeg meekreeg was ’er vol ingaan’. De eerste
set werd begonnen met een streng
fluitende scheidsrechter, maar dit
had ten gevolge dat er vol vuur werd
gespeeld. De Horster mannen kwamen los. Al snel werd een voorsprong
gepakt en de eerste set werd met
25-20 gewonnen. Nog steeds beducht
voor de tegenstander Polaris werd
de tweede set met volle concentratie

aangevangen. Een tikkeltje moeizamer door een sterke service van
Polaris maakte het dat Horst door de
set heen tegen een kleine achterstand
aankeek. Koelbloedig werd er een
tandje bijgezet en vol powerplay werd
er met 25-22 gewonnen. Een 2-0
voorsprong maakt een derde set altijd
tot een risico. Ook hier was het ‘t
powerplay van Horst dat de heren uit
Helmond overrompelde. Die hadden
niets meer in te brengen, net als
in de vierde set. Deze sets werden
met ijzersterk spel binnengehaald,
waardoor Hovoc na zes gespeelde
wedstrijden minstens vier punten los
staat op de nummer twee.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Eva Wijnen
17 jaar
Melderslo
Dendron College

Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Ik hou van het geluid van muziek.
Fleedwood Mac en Supertramp zijn
zeker favorieten, maar ik vind heel veel
soorten muziek mooi. Het geluid van
een nagel die over het krijtbord krast
vind ik erg vervelend. Dit gebeurt wel
eens op school en dat vind ik echt een
verschrikkelijk geluid!
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Mijn rijbewijs heb ik sinds vorige
zomer al binnen. Graag zou ik een
Lamborghini Mercy willen. Misschien
niet de meest voor de hand liggende
auto, maar ik vind zo’n raceauto heel
mooi. Het is een erg ruige auto, dus ik
weet niet of ik ermee om kan gaan,
haha.
Wat is het beste en wat het slechtste
cadeau dat je ooit gegeven hebt?

Het beste cadeau is een cd die ik een
paar jaar geleden aan mijn moeder
gaf. Ik had een aantal nummers zelf
ingezongen. Ze vond het een erg mooi
cadeau. Het slechtste cadeau is een
goudvis plus een vissenkom die ik aan
een vriendin gaf. Het was een erg grappig cadeau, alleen was de vis wel na
een week al dood.
Als je getuige zou kunnen zijn van
een gebeurtenis in het verleden,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik graag bij de val van de
Berlijnse muur aanwezig willen zijn.
Het lijkt me heel mooi om zo’n gevoel
van vrijheid mee te kunnen maken.
Laatst ben ik met school bij de Berlijnse
muur geweest, dat vond ik erg indrukwekkend.
Wat is je favoriete uitgaans
gelegenheid in Horst aan de Maas?
Om écht uit te gaan ga ik natuurlijk
het liefst naar De Lange. Maar als ik
een gezellig avondje in een café door
wil brengen, dan ga ik het liefste naar
Cambrinus. Dit is een gezellig muzikaal café waar regelmatig optredens
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REPARATIE
EN ACCESSOIRES
SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP
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aan
Eva Wijnen

zijn. Zelf heb ik er ook een paar keer
opgetreden.
Wat zou je nog eens overnieuw
willen doen of beleven?
De proms in Melderslo waar ik in 2011
aan meedeed. Dit was een van mijn
eerste grotere optredens. De sfeer
en het mogen optreden met andere
zangers en zangeressen maakte het tot
een geweldig optreden. Dit jaar ga ik
deze proms als het ware nog een keer
beleven, want 28 november doe ik
mee aan de proms ‘Let’s Celebrate’ van
Muziekvereniging Eendracht Melderslo.
Weer een superleuk optreden dus.
Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik met mijn zusje Anne aan het
zingen was in de woonkamer. Mijn
ouders waren dat stiekem aan het
filmen. Toen we erachter kwamen dat
ze aan het filmen waren was het toch
wel even schrikken.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Shelter van Birdy. Dit nummer zong ik
tijdens de ‘blind audition’ van The Voice

Kids in 2013. Ik mocht het nummer ook
inzingen in een studio, dat vond ik erg
speciaal.
Stad of dorp?
Allebei. De stad heeft voordelen, zoals
dat je overal faciliteiten hebt. Maar ook
het dorp heeft voordelen, zoals dat het
erg gezellig en knus is.
Wat is de beste uitvinding volgens
jou?
De radio en de telefoon. De radio
omdat muziek zo nog beter verspreid
kon worden. De telefoon omdat je altijd
bereikbaar bent, dat is natuurlijk heel
handig.
Wat is jouw stopwoordje?
Sorry en zeg maar. Eerst had ik dit
zelf niet door, maar mijn voormalig
korfbalcoach viel dit op. Sinds ze het
verteld heeft ben ik erop gaan letten,
maar deze woordjes niet zeggen is nog
best lastig.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat ik er bijna zeker van ben dat
ik psychologie wil gaan studeren.
Ik twijfel er nog over of dat ik naar
Tilburg of Maastricht wil en of ik het
wellicht ga combineren met een
muziekstudie. Maar dat ik psychologie
ga studeren is zo goed als zeker.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het stomste vak is economie, dat heb
ik ook vrij snel laten vallen omdat ik
er zo slecht in ben. Talen en maatschappijwetenschappen vind ik de
leukste vakken op school. De talen
omdat ik een soort talenknobbel heb
en daarom elke taal wel leuk vind.
Maatschappijwetenschappen vind ik
erg interessant omdat het een aantal
raakvlakken heeft met psychologie.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Volgend jaar is dat sowieso 25 mei. Dan
ben ik namelijk klaar met mijn vwoexamens. Waarschijnlijk ben ik dan erg
opgelucht en kan ik gaan genieten van
een lekkere lange vakantie.
Als je elke willekeurige persoon zou
kunnen zijn, wie zou je dan kiezen?
De muzikant Roger Hodgson. Afgelopen
jaar ben ik naar een concert van hem
geweest. Roger stond met een aantal
andere muzikanten op het podium, stuk
voor stuk geweldige spelers. Ik heb dan
ook volop genoten.

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

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

REPAIRGSM HORST | HERSTRAAT 1A HORST | HORST@REPAIRGSM.NL
REPAIRGSM PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A PANNINGEN | PANNINGEN@REPAIRGSM.NL

WWW.REPAIRGSM.NL

Snoep
plundertocht
Hordes kinderen trokken
dinsdag 10 november in Horst
’s avonds met brandende lichtjes
erop uit om onder hard geblèr
hun zakken te vullen met
zoetigheid. En nee, dit was niet
een of andere opstand. Ik bedoel
het bekende fenomeen Sint
Maarten.
Ergens was ik stiekem een
beetje jaloers op die kinderen.
Vroeger vond ik Sint Maarten
helemaal fantastisch. Het begon
met het knutselen van een
lampion (die er altijd anders uit
kwam te zien dan wat ik oorspronkelijk in gedachten had), het
uiterst serieus repeteren van
liedjes en weken mentale
voorbereiding. Uiteindelijk brak
dan die lang verwachte avond aan.
Grote hoeveelheden adrenaline
dromden door mijn bloedvaten en
rond hupsend als een wallaby
wachtte ik tot het tijd was. Geblèr,
zweet en struikelen over losliggende stoeptegels. Sint Maarten
was eigenlijk een soort jaarlijkse
wedloop om zoveel mogelijk
snoep binnen drie kwartier te
bemachtigen. Een snoepplundertocht. Samen met een vriendin
maakte ik het dorp onveilig.
Ik denk dat we bij best wat
mensen een gehoorbeschadiging
hebben aangericht met ons valse,
fanatieke gezang. Het was nogal
een anticlimax als, na de longen
uit het lijf te hebben geschreeuwd,
een mandarijn in onze handen
werd geduwd. Maar drie kwartier
was eigenlijk toch wel lang.
Halverwege de tocht sneuvelde
standaard mijn lichtje, besloot de
lampion dubbel te klappen en
waren mijn handen vastgevroren
aan het stokje. De opbrengst: een
obesitas veroorzakende hoeveelheid aan snoepjes en een schorre
stem als van een dertig jaar
non-stop paffende shagroker.
Eigenlijk vond ik de hele beleving
en de plundertocht leuker dan die
berg snoep. Na een tijdje wordt
het misselijkmakend en kun je
geen zoetigheid meer zien. Mijn
basisschool had daar een oplossing
voor: je kon een deel (of gewoon
alles) van je snoep afstaan aan
kinderen die het minder goed
hadden. En dat is ook in feite de
moraal van Sint Maarten.
Rosanne
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Gefeliciteerd met de nominatie
voor de Ondernemersprijs 2015

John en Jan,
gefeliciteerd met jullie nominatie!

John en Jan, van harte gefelicitee

rd met de nominatie!

Stationsstraat 82, Horst, tel. (077)
398 20 19,
www.asnoordlimburg.nl

Handelstraat 1, 5961 PV Horst
Tel: 077 - 398 54 45 info@janssens
taalbouw.nl
www.lekhabo.nl/janssen-staalb
ouw
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rk

Eigenaren Vullings Metaalbewer
king

John Vullings en Jan Arts

winkel&bedrijf

Wij feliciteren de Fa. Vullings
van harte met hun nominatie
voor de ondernemersprijs van
de gemeente Horst a/d Maas

feliciteert

John Vullings & Jan Arts

Plastiwerk BV
Expeditiestraat 3F
5961 PX Horst

Gefeliciteerd met deze nominatie!

Hoofdstraat 129, 5706 AK Helmon

d 0492 668150

www.nederveenheijden.nl

• Speciaaltransport
• Grond- en sloopwerken
• Recycling
Gefeliciteerd met
deze nominatie!

John en Jan
Vullings
Metaalbewerking

Driessen Groep
Handelstraat 5, Horst
Tel. 077 - 397 80 00
info@driessen-horst.nl
www.driessen-horst.nl

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Gefeliciteerd

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!

www.rabobank.nl/horstvenray
Een aandeel in elkaar

Succesvol ondernemen doe je samen.

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

Gefeliciteerd met jullie nominatie

!

Directie en personeel van Limbrac
o Nederland
feliciteren John Vullings en Jan
Arts met
hun nominatie voor de Onderne
mersprijs 2015
en wensen hen veel succes!
Expeditiestraat 7 - 5961 PX Horst/NL
- Tel. +31-77-398 3359

JOHN EN JAN,
GEFELICITEERD MET
D E ZE N O M I N AT I E !
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Genomineerden Ondernemersprijs Horst aan de Maas

’Het is nu al een
feestje’

Jan Arts en John Vullings van Vullings Metaalbewerking en Systemen uit Horst zijn genomineerd
voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas. Een hele eer vinden beiden, zeker in het jaar dat het
bedrijf zijn 50-jarig bestaan viert. “Het is de kers op de taart.”
050508-GTE-brief.qxd

20-07-2009

13:05

Pagina 4

www.gte -eng inee ring .nl

Verdiende nominatie John en
Jan!
Veel succes!
ww w.gte-engineering.nl
www.gte -eng inee ring .nl

VISSERS OLIE. KEEP MOVING!

Súper gefeliciteerd met deze nominatie!

WWW.VISSERSOLIE.NL

Wij feliciteren Vullings
Metaalbewerking en Systemen
met de nominatie!

www.dropsvof.nl
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Vullin
Wij feliciteretnie voor de Ondernemersprij
met de nominHaorst aan de Maas

Vullings Metaalbewerking en Systemen werd in
1965 opgericht door Joos Vullings, vader van John.
“Ik ben opgegroeid met dit bedrijf. Mijn vader is het
aan huis begonnen”, vertelt John. “Ik ging als kind
al met hem mee naar beurzen en klanten. Toen ik
21 was, ben ik in het bedrijf gestapt. Mijn vader is
tot 2011 actief geweest; toen werd hij 75 jaar en
is hij helemaal gestopt. Vullings Metaalbewerking
en Systemen is begonnen als een familiebedrijf
en de sfeer die daarbij hoort, is hier nog steeds.”
Jan Arts beaamt dit. “Ik ben op een boerenbedrijf
opgegroeid, maar heb uiteindelijk niet gekozen voor
een boerenleven. Ik heb bij een aantal bedrijven
gewerkt. Ik wilde wel graag voor mezelf beginnen
en kwam uiteindelijk in contact met de familie
Vullings. Van twee kanten bleek het te klikken. En dat
familiegevoel was er meteen.”
De twee ondernemers hebben ieder een eigen
rol binnen het bedrijf, hun aanpak is echter hetzelfde.
Een open cultuur en goede sfeer vinden ze beide
erg belangrijk. “Er worden geen grote beslissingen
genomen zonder dat het personeel daarvan afweet”,
aldus Jan. “Wat je aan het personeel geeft, krijg je
ook terug. We werken hier met top vakmensen.”
John vult aan: “We hebben veertig mensen in dienst
en voelen ons ook verantwoordelijk voor die veertig
gezinnen.” In de toekomst zien zij de onderneming
gestaag doorgroeien. “We gaan voor continuïteit.

Ons doel is het bedrijf winstgevend te houden en
daar werken we hard voor. Plezier en enthousiasme
in je werk hebben, is daarbij belangrijk.”
De wortels van het bedrijf liggen in Horst.
Sinds 1990 zijn ze gevestigd aan de Handelstraat,
op het industrieterrein. Een goede locatie, plannen
om ergens anders heen te gaan zijn er dan ook niet.
“Dit is de perfecte plek voor ons bedrijf. Sowieso
houden we graag binding met de regio, niet alleen
op zakelijk vlak. We vinden het ook goed om ons
in te zetten voor de maatschappij. Zo sponsoren
we een aantal goede doelen en verenigingen.
Die maatschappelijke functie in de regio vinden we
belangrijk.”
De nominatie is een hele eer, zeggen ze. Al
was er ook even twijfel toen ze werden benaderd
door de Industriële Club Horst (ICH). “We kijken
liever naar de mensen op het podium dan dat we
er zelf op staan”, lacht John. “We staan liever niet
zo in de belangstelling.” De twijfel was echter snel
weg. Jan: “We bestaan dit jaar vijftig jaar en hebben
dat groot gevierd met onze relaties en team. Deze
nominatie is echt de kers op de taart. Het is nu al een
feestje.” Of ze straks daadwerkelijk ook met de prijs
naar huis gaan, daar durven ze nog geen uitspraken
over te doen. John: “Het zijn drie heel verschillende
bedrijven die genomineerd zijn, die kun je niet
met elkaar vergelijken.” “Maar het meedoen is al
schitterend”, aldus Jan.
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Uit

Horst
aan de
Maas

Henriëtte
van Gasteren

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: kunstenares Lilith (51), geboren in
Sevenum maar nu woonachtig in Reuver.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen
je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je
investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je
gerichte coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van
de vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen
vind je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en
ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Teeltchef aardbeien – Vac.nr. P005060

Je stuurt personeel aan en bent verantwoordelijk voor de teelt: klimaataansturing, bemesting en biologische en chemische bestrijding. Je hebt kennis van plantenfysiologie en hebt ervaring met de
werkzaamheden.

Teeltmedewerker regio Venlo – Vac.nr. P005862

Je voert gewas- en oogstwerkzaamheden uit en let sterk op ziektes
en plagen. Je streeft naar biologisch evenwicht in de kas en bestrijdt insecten. Je hebt ervaring in de glastuinbouw.

Hovenier regio Venray – Vac.nr. P006320

Je verzorgt het transport met een trekker-oplegger combinatie in
Nederland. Bij de klant aangekomen laad en los je de vrachtwagen
en zorg je voor een correcte afhandeling.

Lilith, de artiestennaam van Henriëtte van Gasteren,
groeide op in Sevenum met haar ouders en broer. Ze had
daar een onbezorgde jeugd, zegt ze. “De kleuterschool
en lagere schooltijd waren heel prettig.” Dat veranderde
toen ze naar de middelbare school ging. Ze was een
buitenbeentje, heel verlegen en werd gepest door
haar klasgenoten. “De tijd op het atheneum was niet
leuk. Ik had een hekel aan school. Mijn ouders waren
vrij streng, waardoor ik bepaalde dingen niet mocht,
zoals een spijkerbroek dragen of uitgaan.” Ze was toen
al creatief en schreef graag verhalen en gedichten.
“Ook tekende ik veel. Ik maakte zelf kaarten en verkocht
die dan voor een kwartje”, lacht ze.

Medewerker pluimveehouderij – Vac.nr. P005783

’Ik ben heel gretig’

In deze tijdelijke functie assisteer je bij de aanleg van tuinen en
projecten. Je werkt vooral met gesteente en beton. Je hebt een afgeronde mbo-opleiding in het groen en hebt ervaring in de functie.

Vakkracht varkenshouderij – Vac.nr. P005591

Je werkt in de kraamstal, biggenstal en dek- en drachtstal. Je verzorgt de dieren en volgt de protocollen voor preventie van ziekten
en behandelen van de dieren. Je kent alle ins en outs van het vak.

Chauffeur CE regio Venray – Vac.nr. P005937

Je sorteert eieren met behulp van een sorteermachine en verwijdert eieren die niet door de selectie komen. Je bedient machines,
maakt schoon, vult pallets en zet volle pallets op de juiste plaats.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

“Na de middelbare school had ik eigenlijk geen
idee wat ik wilde gaan doen. Ik had een vriendje en zag
mezelf uiteindelijk wel trouwen en kinderen krijgen.
Verder leren werd thuis niet echt gestimuleerd. Toch ben
ik een opleiding aan Schoevers gaan volgen en daar ben
ik achteraf heel blij mee. Uiteindelijk heb ik zeventien
jaar als directiesecretaresse gewerkt.” Waar ze als puber
veel tekende en verhalen schreef, stopte Lilith toen
haar creativiteit vooral in het koken. Inmiddels moeder
van drie kinderen, stopte ze met werken en besloot het
schrijven weer op te pakken. In eerste instantie waren
dit culinair/erotische verhalen, die ze publiceerde op
internet. “Van een kennis kreeg ik een webcam die ik
gebruikte om foto’s te maken die ik bij de verhalen
plaatste. Dit waren zelfportretten die ik eerst met behulp
van een spiegel maakte en later met een camera met
afstandsbediening.” Fotograferen leerde ze zichzelf aan.
“Ik ben heel gretig, als ik iets wil, leer ik het zelf wel.”
Lilith gebruikt zichzelf als model op haar foto’s. “Ik wilde
vroeger graag danseres worden, maar dat mocht ik niet
van mijn ouders. Nu gebruik ik toch mijn lichaam net als
een danser om mijn verhaal te vertellen.”

In 2006 maakte ze haar eerste fotoserie, in 2009
viel ze in de prijzen bij de International Color Awards
met een zelfportret. “Dit leidde tot een publicatie in een
dagblad, waarna meer interviews volgden en Museum
van Bommel van Dam contact met me zocht. En zo is de
bal gaan rollen.”

Onzeker bestaan
Betekende de interesse van een museum voor haar
dat haar werk serieus genomen werd? “Dit betekende
meer voor de mensen om me heen. Kijk, ik heb geen
kunstopleiding gedaan, maar ik sta achter mijn werk en
doe wat ik doe. Sommigen vinden kunst echter alleen
kunst als het in een museum of galerie hangt. Dat vind
ik jammer. Ieder moet voor zichzelf bepalen of iets kunst
is.” Hoewel ze inmiddels veel succes heeft met haar werk,
blijft het een onzeker bestaan. “Ik heb natuurlijk wel de
zorg over drie kinderen. Ik maak in principe niets voor
het geld, maar soms moet je concessies doen, de keuze
maken tussen kunstenares of moeder, je moet tenslotte
wel zorgen dat iedereen te eten krijgt.”
Tegenwoordig woont Lilith in Reuver, een plek waar
ze toevallig terecht is gekomen. “Ik werkte eerst in
Roermond en daarna in Swalmen en mijn toenmalige
partner had een baan in Venlo. We besloten ergens
halverwege te gaan wonen en dat werd Reuver.”
Teruggaan naar Sevenum ziet ze niet zitten. “Ik ga er nog
wel op familiebezoek, maar heb geen binding meer met
Sevenum. Er komt geen prikkeling vanuit. Enkele jaren
geleden deed ik het fotoproject A house is not a home,
waarbij ik mezelf in huizen van anderen fotografeerden.
Na een verhaal in de krant, was de eerste die zich
meldde een inwoner van Sevenum. Mijn roots blijven wel
belangrijk.”
Kijk voor meer informatie over Lilith en haar werk op
www.lilithlove.eu
Foto: Mom’s dress, 2015’ (zelfportret)
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HALLO RECENSEERT
Kinderboek

Een Zéér Bijzondere Zebra
Jop van Horck uit Sevenum maakte samen met zijn vriendin Robin Maassen het kinderboek Een zéér bijzondere
zebra. Het boek is uitgegeven door Grafistar en ligt sinds september in de winkels.
Jop en
Robin hadden
al lang het
idee om een
kinderboek uit
te geven, staat
op hun website
te lezen. Robin
is werkzaam in
het onderwijs
en leest graag
prentenboeken
met de kinderen.
Het leek haar dan
ook leuk om zelf
een prentenboek
te maken. Een
paar jaar geleden
kwam ze met het
idee voor dit boek
en haar vriend Jop ging
aan de slag met de tekeningen.
“We zijn heel blij het met eindresultaat”, vertellen ze.
‘Een zéér bijzondere zebra’ gaat
over de zebra Zenno, die anders is
dan andere zebra’s. Hij heeft namelijk
geen strepen en is dus helemaal wit.
De andere zebra’s in de kudde vinden
Zenno maar raar en dat maakt hem
somber. Als hij per ongeluk in een
modderpoel belandt, besluit hij strepen
van modder op zijn lichaam te maken.
De andere zebra’s zijn diep onder de
indruk van zijn nieuwe uiterlijk. Even
staat Zenno in de belangstelling, maar
na een tijdje heeft niemand meer oog
voor hem. Hij is immers net zoals de
rest geworden. Gelukkig krijgt Zenno
een nieuw idee, waarmee hij altijd
een bijzondere zebra zal zijn. Opnieuw
is de kudde vol bewondering als ze
hem zien. Zenno heeft namelijk geen
strepen meer, maar heeft zijn vacht
beschilderd met allemaal stippen. “Zeer
bijzonder”, vinden zijn vrienden.

Het prentenboek ziet er van
buiten al erg mooi uit. De
minimalistische stijl van de tekeningen
in het boek zie je duidelijk terug bij de
kaft. Hoewel deze maar uit drie kleuren
bestaat, is het een vrolijk geheel dat
er aantrekkelijk uitziet voor kinderen.
Ondanks alle zwart-witte zebra’s in het
boek, zijn de tekeningen heel kleurrijk.
Met simpele lijnen en kleuren wordt
op iedere pagina een andere situatie
uit het verhaal geschetst. Daarbij is het
mooi om te zien dat de kleur van de
zon en de lucht telkens het tijdstip op
de dag aanduiden.
Het verhaal heeft een duidelijke
moraal, al is die niet de moraal die het
meest voor de hand ligt tijdens het
lezen. Gaandeweg lijkt het er op alsof
het verhaal duidelijk wil maken dat
iedereen goed is zoals hij is. Tijdens het
lezen wordt enigszins de verwachting

geschept dat het verhaal
gaat eindigen met
Zenno die zich
realiseert dat hij
zonder strepen
uniek is en dus niet
hoeft te veranderen. Uiteindelijk
kiest de zebra voor
stippen in plaats
van zijn eigen effen
huid. Volwassenen
hadden hier misschien
een andere moraal
verwacht, maar aan de
andere kant is dit verrassende einde juist voor
kinderen waarschijnlijk
weer heel grappig.
Ten slotte heeft de
HALLO het boek natuurlijk
ook getest bij kinderen.
Tijn (3) vond het boek
in ieder geval heel leuk.
“Hoe leuk?”, vroeg zijn vader
hem. “ Zóóó leuk”, antwoordde
hij, met zijn handen heel ver
uit elkaar. Vooral de plaatjes spraken
hem erg aan. De gedeeltes waarin
Zenno zich verstopt achter een boom
en met modder gaat kliederen vond hij
het grappigste. Voor Pim (2) was het
boek nog wat te moeilijk, hij kon zijn
aandacht er niet zo goed bijhouden.
Zijn moeder vond de tekeningen heel
mooi in het boek, maar het verhaal
wat lastig om voor te lezen aan een
2-jarige. Waarschijnlijk is het prenten
boek dan ook meer geschikt voor
kinderen vanaf 3 jaar.
Jop en Robin zijn op zondag
28 november tussen 14.00 en 16.00
uur aanwezig bij Bruna in Horst om het
boek te signeren. Kijk voor meer informatie over het boek en verkooppunten
op www.eenzeerbijzonderezebra.com

WC Experience in Cartouche
WC Experience staat zaterdag 14 november in OJC Cartouche in America. Het optreden begint om 20.00 uur.
WC Experience timmert al bijna
24 jaar aan de weg. In 2009 heeft de
band de prijs Beste dialectband
van Nederland in ontvangst mogen

nemen. Het zijn de uitvinders van
het genre rock ’n loll. Hun hits
als Bakkes oep ne kaai, Fritske d’n
olifaant en Maag ik hier rooke spe-

len ze in menig kroeg, feesttent,
voetbalkantine en festival om hier
een smartrock en hardlap feest van
te maken.

Herman in een
bakje Geitenkwark in Horst
Het cabaretgezelschap Herman in een bakje Geitenkwark staat zondag 15 november met de voorstelling ‘2’
in ’t Gasthoês in Horst. Deze avond begint om 20.00 uur.
Met hun licht absurde humor,
samenspel en muzikaliteit garandeert
het viertal van Herman in een bakje
Geitenkwark een unieke voorstelling,
geschikt voor een breed publiek.

Hun eerste voorstelling ‘1’ was al
eerder te zien bij Kukeleku, maar de
heren stonden ook al op het podium
tijdens OP-festival in 2013. Ze zijn
nu terug met meer van hetzelfde.

Zoals de Hermannen zelf zeggen:
“Koloniseer een stoel voordat het te
laat is.”
Kijk voor meer informatie op
www.kukeleku.com

Maandag

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

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

Salon
Edelstenen
, rust
tspanningoliën
Winkel
Voor onEtherische
slapen!
Boeken
Bloesem
erlijk teremedies
en om he
Sieraden Schüssler celzouten

Lavendel

fijn 5 ml. bio.

normaal € 6,80

€ 4,90

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

Kennisgeving
Melding besluit algemene regels milieu mijnbouw
De Minister van Economische Zaken maakt bekend:
Op 28 oktober 2015 is een melding op grond van het Besluit algemene
regels milieu mijnbouw ontvangen (Staatsblad 2008, 125) van Californië
Lipzig Gielen Geothermie B.V. te Horst.
De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op de locatie
gelegen aan het Nieuw Erf te Grubbenvorst in de gemeente Horst aan de
Maas, kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie T, nummer 1549.
De voorgenomen activiteit betreft het uitvoeren van twee diepboringen.
Met een mobiele boorinstallatie worden een injectieput en een productieput geboord voor de productie van aardwarmte. Transporten zullen zo veel
mogelijk overdag plaatsvinden.
De werkzaamheden zullen naar verwachting begin december 2015
aanvangen en naar verwachting begin maart 2016 zijn afgerond.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. mr. L.M. Kriesels
(tel. 070 - 379 8355).
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Heerlijk Voorleesavondje
BiblioNu heeft op vrijdag 20 november een voorleesavond gepland in de bibliotheek van Horst. Tijdens deze
voorleesavond lezen bekende Horstenaren voor aan kinderen. De avond start om 19.00 uur.

Bluesoptreden bij
Cambrinus
Jack Hustinx & Southern Aces verzorgt op zondag 15 november samen
met Malford Milligan een muzikaal optreden bij café Cambrinus in Horst.
Het optreden is in het kader van de promotietour van het nieuwe album van
Jack Hustinx, genaamd Life will humble you.
Hustinx, oprichter van de
Nederlandse band the Shiner Twins,
nam zijn album grotendeels op in
Austin, Texas, samen met onder andere
twee leden van de band Subdudes
uit New Orleans. Deze twee leden,
powerhouse-vocalist Malford Milligan
en slidegitarist Harry Bodine, maken
voor Hustinx’ Nederlandse tour eenmalig deel uit van zijn band.

Hustinx en Milligan werkten al
eerder samen aan Milligans album
Sweet Cherry Soul. De band van
Hunstinx bestaat daarnaast uit Roel
Spanjers op de toetsen, Roelof Klijn
op de bas en Nick Hunstinx op de
drums. Van dit optreden bij Cambrinus
wordt een liveregistratie gemaakt.
De aanvang van het optreden is om
16.00 uur.

De voorleesavond wordt georganiseerd in het kader van de Vaderweek.
Daarnaast is donderdag 19 november
de Internationale Dag van de Man.
De organisatie ‘Vaders voor Lezen’ wil
vaders en grootvaders stimuleren om

hun baby of kind elke dag ten minste
15 minuten voor te lezen. Het doel van
Vaders voor Lezen is om vaders te laten
zien dat het leuk is om kinderen voor te
lezen en dat hun kinderen dit ook leuk
vinden.

Kinderen kunnen een kleurplaat
ophalen in de bibliotheek. Deze
kleurplaat kan tijdens het Heerlijk
Voorleesavondje weer ingeleverd worden in ruil voor iets lekkers.

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

zondag 15 november
HERMAN IN EEN
BAKJE
GEITENKWARK

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

O
GRATIS HOUTW
Meer informatie? Kijk op
onze website: www.kukeleku.com

06-22605746

●

RMINSPECTIE

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

Blitterswijck

Nog deze gehele maand november
bij een kleur - knipbehandeling een

TOTAL RESULTS SHAMPOO
T.W.V.

a

€ 9,95 cadeau!

zondag

15 november 2015
11.00 - 16.00 uur

KEIZERIN MARIALAAN 2
NIEUWVELD 59 + 61, HELMOND
GOORSEDIJK 6, MIERLO

Yvonne Vogels, Haarzaken voor dames & Heren
Kranestraat 33 (Westsingel zijde) tel. 077-374 5717

25436/8

WWW.ROC-TERAA.NL
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Jeugdliedjesmiddag

Opening carnavalsseizoen D’n Dreumel
Het Hôrster carnavalsseizoen wordt zondag 15 november officieel
geopend in zaal De Lange. Deze middag begint om 14.00 uur en wordt
georganiseerd door c.v. D’n Dreumel, Jeugdcarnaval D’n Dreumel en
Horeca Horst.
Er staan deze middag diverse
artiesten op het programma. De winnende liedjes van de Liedjesavond
komen het publiek in carnavalsstemming brengen, de band Föhn en de
dansgarde van D’n Dreumel geven
acte de présence. Ook is er een optreden van Kleffe Zök.
Verder staat deze middag in het
teken van de alternatieve liedjesmiddag van de jeugdcarnaval, het aftreden van hun jeugdvorst Vôrst Siderus
en het uitroepen van zijn nieuwe
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Kamerlid bezoekt
De Kantfabriek
VVD Tweede Kamerlid Karin Straus bezocht zaterdag 7 november, samen met haar moeder en dochter, Museum
De Kantfabriek in Horst. De hoed die zij afgelopen Prinsjesdag droeg, maakt namelijk deel uit van de huidige
expositie Hoedjesdag.

opvolger. De Jeugdliedjesmiddag
werd eerder dit jaar afgelast vanwege
het lage aantal aanmeldingen, waardoor er volgens de vereniging geen
volwaardige middag kon worden
georganiseerd. In afgeslankte vorm
maakt de Jeugdliedjeswedstrijd deel
uit van het programma. In twee
blokken strijden de vier aangemelde
liedjes om één van de twee plekken
op de schlager-cd van D’n Dreumel.
De Toddezek uit Grubbenvorst sluiten
de middag af.

Jaarlijkse slachtdag
De Locht
Bij Museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 15 november de
jaarlijkse slachtdag gehouden. Het museum is deze dag geopend van
10.00 uur tot 17.00 uur. Om 13.00 uur starten de verschillende
demonstraties.

Straus is woordvoerster vroegschoolse educatie, primair, voortgezet
en beroepsonderwijs en volwassen
educatie. Tussen 1998 en 2003 en
sinds 2010 is ze ook gemeenteraads-

lid in Roermond. Aan de expositie
Prinsjesdag hebben veel vrouwelijke
Kamerleden hun medewerking
gegeven. Straus bekeek niet alleen de
expositie, maar kreeg ook een rond-

leiding door de rest van het museum.
De expositie van de hoeden van
Prinsjesdag 2015 en van Petje af voor
de hoed loopt nog tot en met zondag
22 november.

HALLO voordeelpas
Deelnemers

De slachtdag wordt georganiseerd
om de herinneringen aan het thuisslachten in stand te houden. Vroeger
slachtte men thuis. Dit gebeurde
altijd in de maand november. Tijdens
de jaarlijkse slachtdag bij Museum
De Locht worden er geen levende
dieren geslacht. Er zijn allerlei activiteiten rondom deze traditie. In het

museum zijn slagers aanwezig, die
enkele vaardigheden laten zien en
zullen vertellen over het uitbenen.
Verder wordt er onder andere balkenbrij gebakken en wordt zult en stroop
gemaakt. Slachtproducten worden
verkocht via een traditionele veilingklok. De slachtdag wordt muzikaal
aangekleed door Mart Vervoort.

JOL-kermis in Lottum
Stichting J.O.L. (Jeugd Ontspanningsvereniging Lottum) organiseert
van zaterdag 14 tot en met maandag 16 november de jaarlijkse JOLkermis voor de jeugd. De kermis vindt plaats in de zaal van de JOL, aan
de Broekhuizerweg in Lottum.
Voor de jeugd worden er verschillende spellen georganiseerd, zoals
touwtje trekken bij Ernie en Bert en
blikgooien. Er is een grabbelton, een
lollyspel, tafelvoetbal en nog veel
meer. Met de spellen kunnen punten
verdiend worden. Met deze punten
kunnen in de prijzentent leuke dingen
uitgezocht worden. Ook wordt er aan
het Rad van Avontuur gedraaid, waarmee ook diverse prijzen te winnen
zijn. De Grote Ronde van het Rad van

Avontuur is op maandagavond rond
17.00 uur. Voor deelname aan het Rad
van Avontuur dienen loten te worden
gekocht. Op zaterdag is de JOL-kermis
van 14.30 uur tot 18.00 uur, op zondag van 15.00 uur tot 00.00 uur en op
maandag van 10.30 uur tot 17.30 uur.
De deels Lottumse hardrock-metalband Stressed sluit de avond op
zondag af. Tijdens de Paardenmarkt
op maandag worden er extra prijzen
verloot onder de kinderen.

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching FotoID

Praktijk Ik Leer

www.anbise.com, Sevenum

St. Lambertusplein 2a Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst

anco lifestyle centre

Goed Haar en Visagie

Ristorante La Rondine

Venrayseweg 11, Horst

Hofstraat 2, Meerlo

Meterikseweg 84, Horst

Beej Mooren

Het Aardbeienland

Slender You Fit

Groenewoudstraat 1, Horst

Kreuzelweg 3, Horst

Weltersweide 1, Horst

Blauwebessenland

Het LoopCentrum

Staatsie 1866

Dorperpeelweg 1, America

Stationsstraat 137, Hegelsom

Stationsstraat 151, Hegelsom

Boerderijwinkel Lenders

Het Maashotel

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Veerweg 11, Broekhuizen

Lambertusplein, Horst

Bootcamp Power

Hof van Kronenberg

Studio for Hair

www.bootcamppower.nl, Horst

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Vlasvenstraat 4c, Melderslo

Camps Optiek

HUIS van de STREEK

Toffedag.nl

Sint Lambertusplein 2, Horst

Steenstraat 2, Horst

www.toffedag.nl

Center Parcs Het Meerdal

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Toffe Dagstrand

www.dagjemeerdal.nl, America

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

De Golfhorst

Lunchroom Lekker Gewoën

TVI Computers

Raamweg 8, America

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Venrayseweg 10, Horst

DMS-Service

Museum de Kantfabriek

Ut Snoephuuske

Ulsheggerweg 2b, Lottum

Americaanseweg 8, Horst

Kerkstraat 26, Horst

Duet Kappers

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

VARG Outdoor & Travel

Peperstraat 12a, Sevenum

Sevenum en Swolgen

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

Eetcafé ’t Dörp

Paramedische Voetzorg Horst

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Hof te Berkel 1-9, Horst

Eethuis BRaM

Pearle Opticiens Horst

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

Steenstraat 3, Horst

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

Voordeelpas
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Optreden Wc Experience
za 14 november 20.00 uur
Locatie: OCJ Cartouche

Intocht Sinterklaas
zo 15 november
13.30-16.30 uur
Locatie: parkeerplaats Boëms Jeu

Broekhuizen
Kwekerscafé

do 12 november
19.30-22.00 uur
Organisatie: Boomteeltstudieclub
Horst aan de Maas
Locatie: café Maaszicht

12
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Open dag nieuwe locatie
zelfoogsttuin

Opening Hôrster
carnavalsseizoen

Hegelsom

zo 15 november 14.00 uur
Org: D’n Dreumel, jeugdcarnaval
D’n Dreumel en Horeca Horst

zo 15 november 14.30 uur
Locatie: Loswal

Grubbenvorst

Voorstelling ’n Maatje Meer
do 12 november 19.45 uur
Organisatie: Toffedag.nl, Theater
Kleinkunst en de Bekkerie
Locatie: creatief centrum de
Baersdonck

za 14 november 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Rommelmarkt
zo 15 november
09.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc Events
Locatie: de Mèrthal

Najaarsconcert

zo 15 november 14.00 uur
Organisatie: Gemegnd Koor
’s-Hertogenbosch en Gemengde
Zangvereniging Egelsheim
Locatie: kerk

Welfare
tentoonstelling

Liedjesavond

Optreden Jack Hustinx &
Southern Aces

za 14 november 19.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging
d’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Kronenberg

zo 15 november 10.30-16.00 uur
Organisatie: Rode Kruis
Locatie: ’t Gasthoês

Concert
voor een vluchteling
zo 15 november 20.00 uur
Organisatie:
Parochie Federatie Sevenum
Locatie: kerk

zo 15 november 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Demonstratie
hoeden maken

Horst

zo 15 en di 17 november 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

do 12 november 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Receptie Horster Koninklijke
Harmonie
do 12 november
20.00-22.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Breicafé
vr 13 november 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Meerlo

Optreden
Sidewinder

vr 13 november 22.00 uur
Locatie: café Cox

zo 15 november
14.00-16.00 uur
Org: zelfpluktuin De Vrije Akker
Locatie: Halve dijk 1

Café De Verbeelding
Intocht Sinterklaas

Optreden Dirtbag

Lezing
vliegtuigcrashes rondom
Meerlo tijdens WOII
do 12 november 19.30 uur
Organisatie: Heemkunde
vereniging Meerlo-Wanssum
Locatie: zaal ’t Brugeind

Melderslo
Slachtdag

zo 15 november
10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

Optreden The Sparks

Intocht Sinterklaas

za 14 november
Locatie: café Croes Moeke

zo 15 november 13.45 uur
Locatie: De Torrekoel

Tapzingen
zo 15 november 14.30 uur
Locatie: de Sevewaeg

Lottum
JOL-kermis

Kerstdemonstratie

zo 15 november 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoês

za 14 t/m ma 16 november
Organisatie:
stichting JOL
Locatie: JOL, OJC Canix en zaal de
Smetenhof

wo 18 november 19.30 uur
Organisatie: afdeling Limburg
van Groei & Bloei
Locatie: de Wingerd

Zopo Eighties Party

Paardenmarkt

za 14 november 20.30 uur
Org: jongerencentrum Zopo
Locatie: OJC Niks

ma 16 november
09.00-16.00 uur
Locatie: Lottum

Cabaret
Herman in een bakje
Geitenkwark

01

Swolgen
Intocht Sinterklaas
zo 15 november 14.00 uur
11
Locatie: Lambertuskerk

winkel&bedrijf

09

Ad ve rtorial

ZONDAG

Bijeenkomst voor artiesten uit de regio

OPEN AanTafel met Artiesten!
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

Als artiest ben je vanzelfsprekend steeds druk met je eigen ding. Oefenen, optreden en performen voor
het publiek. De een doet dit hobbymatig, de ander doet dit voor de kost. Weer anderen zitten er tussenin en
zijn of willen op weg naar professionaliteit.

Bezoek
onze
mooie
kerstshow!
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrĳk.nl
REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

nd!

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

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

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

Maar tussen al dat artistieke geweld ligt echter ook
een onmiskenbare zakelijke kant. En voor velen is dat
vaak een griezelig en onontgonnen pad. Onbekend terrein, waar de ‘borrelpraat’ doorgaans hoogtij viert…
Waar ontmoet de artiest de fiscale wereld?
InnoVista accountants • adviespartners uit Horst
organiseert, in haar kantoor aan de Spoorweg 10, 5963 NJ
te Hegelsom, in samenwerking met De Muzikantine uit
Horst op donderdag 26 en maandag 30 november een
speciale netwerkavond over dit onderwerp.
Daarin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
· Samenwerkings- en rechtsvormen;
· VAR, IPV, Gageverklaring;
· BTW aspecten;
· Administratieverplichtingen;
· Inkomensverzekeringen;
· Auteursrechten informatie.
Thijs Lenssen is als accountant verbonden aan
InnoVista en is bovendien sedert de jaren 80 steeds
actief in diverse bandjes. Samen met fiscalist Sjaak
Smits presenteert hij in begrijpelijke taal de ‘jungle’
van de fiscaal-juridische artiestenwereld.

De avond is bedoeld om awareness te brengen in de
fiscaal-juridische positie van een artiest. Oók als je dit
hobbymatig doet, en (nog) slechts enkele keren per jaar
een optreden hebt…
Inschrijven kan heel eenvoudig via de link
http://innovista.nu/aan-tafel. Vanzelfsprekend is er
voor, tijdens of na de presentatie volop gelegenheid tot
het stellen van vragen aan de inleiders.

Innovista
Spoorweg 10, 5963 NJ Horst-Hegelsom
Postbus 6125, 5960 AC Horst, T 077 398 46 00
www.innovista.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
13 t/m 19 november 2015
Spiertz, J.J.K.M.
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
Alarmnummer

112

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

Gebruikers presenteren
,
eerste ideeën over t Gasthoês

T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Geachte heer, mevrouw,
Donderdag 26 november aanstaande willen wij u graag kennis laten maken met onze eerste
ideeën en plannen over ’t Gasthoês. Van de gemeenteraad is de opdracht gekomen om van
onderop draagvlak te creëren en een toekomstplan te maken voor ’t Gasthoês. Wij als kopgroep
hebben deze opdracht aangenomen en zijn vanaf juni samen met de gemeente Horst aan de Maas
bezig met de toekomst van ’t Gasthoês.
De bijeenkomst is informatief en in een cultureel
jasje gestoken. De avond is zo opgezet om u te
laten zien wat de mogelijkheden in de toekomst
kunnen zijn en om u sfeer te laten proeven: een
kijkje in de toekomst!
Wethouder Ger van Rensch geeft een korte
toelichting over de zakelijke aspecten rondom
’t Gasthoês. Herberg de Troost neemt u daarna
mee in haar verhaal en gaat in op het proces dat
wij als kopgroep doorlopen. Aan architect Hans
v/d Tillaart vervolgens de taak om jullie op de
hoogte te brengen van onze eerste ideeën over
de invulling van ’t Gasthoês. Een Gasthoês dat
optimaal gebruik maakt van de ruimte en waar
elke sociaal-culturele vereniging gebruik van kan
maken. Als laatste laten wij zien wat voor mooie samenwerkingsverbanden we hebben opgedaan door
met de kopgroep over de toekomst van ’t Gasthoês
te praten. Hier nemen we jullie graag in mee!

Wij hopen dat u na deze bijeenkomst net zo enthousiast bent als wij en dat u inziet welke mogelijkheden en kansen er voor Horst aan de Maas
liggen. Aan het einde is er uiteraard de gelegenheid
om in een informele setting vragen te stellen en
ideeën en gedachten uit te wisselen. De gemeente Horst aan de Maas en wij als kopgroep zijn
aanwezig om uw vragen te beantwoorden in een
sfeer zoals dat bij een Gasthoês eigenlijk hoort te
zijn: huiselijk, laagdrempelig en voor iedereen
toegankelijk!
Wij hopen u te mogen ontmoeten op donderdag
26 november in ’t Gasthoês in Horst. We starten
om 19:30 uur met het programma, maar de
deuren staan voor u al vanaf 19:00 uur open.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op via (077) 477 97 77.
Tot dan!

De kopgroep,
Balletschool Horst
Herberg de Troost
Mèrthal

Bibliotheek Horst
Hobbygilde Horst
Muzikantine

Centrum management
KBO Horst
Omroep Reindonk

Dorpsraad Horst
Koninklijke Harmonie Horst
Zorggroep Noord-Limburg

cultuur
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Glasvezel,
ik wil het
voor
supersnel
internet

Last van traag internet?
In het buitengebied komt glasvezel als ú het wil.

Kom naar de glasvezel
informatie avond
Voor inwoners die nieuwsgierig zijn naar glasvezel organiseren
we vijf informatieavonden. Tijdens de presentatie hoort u welke
voordelen glasvezel u biedt en wat de maandelijkse kosten zijn.
Direct inschrijven bij de aanwezige providers is mogelijk.
De avonden vinden plaats in:
Lottum
Sevenum
Kronenberg
Swolgen
Meterik

Woensdag 18 november, aanvang 19.30 uur,
de Smetenhof, Horsterdijk 1
Woensdag 25 november, aanvang 19.30 uur,
de Wingerd, Maasbreeseweg 2
Donderdag 26 november, aanvang 19.30 uur,
de Torrekoel, Meerweg 11
Donderdag 3 december, aanvang 19.30 uur,
Wilhelmina, Mgr. Aertsstraat 16
Donderdag 10 december, aanvang 19.30 uur,
‘t Kruuspunt, Americaanseweg 105

Met glasvezel kunt u supersnel internetten, HD en interactief tvkijken, radio luisteren en goedkoop telefoneren. Sneller internet is
nodig voor zorg, onderwijs, werk en ontspanning. Glasvezel heeft
een betere kwaliteit en is goedkoper. Met glasvezel bent u klaar
voor de toekomst. Kijk ook op www.buitengewoonbereikbaar.nl

Glasvezel, ik wil het!

# glasvezel voor alle buitengebieden en bedrijventerreinen

