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Slotconcerten Rowwen Hèze
Traditioneel viert de Americaanse band Rowwen Hèze het einde van het concertseizoen met de jaarlijkse slotconcerten in America. Vrijdag 4 november en
zaterdag 5 november stonden ’s avonds de slotconcerten op het programma en zondagmiddag was het tijd voor het familieconcert Zondag in het Zuiden.

Ook in Horst aan de Maas blijven Pieten zwart
Hoewel landelijk de Roetpiet steeds populairder wordt, blijft Zwarte Piet in Horst aan de Maas ook dit jaar
onveranderd. De zwartepietendiscussie die elders in het land hevig woedt, lijkt in Horst aan de Maas nog niet voor
verdeeldheid te zorgen. Dat stellen de sinterklaascomités van de verschillende dorpen.
Opnieuw is er dit jaar discussie
over het uiterlijk van Zwarte Piet.
Steeds meer organisaties geven aan
dit jaar gebruik te maken van zogenoemde Roet- of Schoorsteenpieten:
Pieten die niet helemaal zwart zijn,
maar roetvegen hebben. In september riep Kinderombudsvrouw
Margrite Kalverboer volwassenen al
op om het uiterlijk van Zwarte Piet
aan te passen, zodat Sinterklaas voor
iedereen een kinderfeest kan zijn.
RTL meldde daarnaast de traditionele Zwarte Pieten te vervangen
door schoorsteenpieten en ook het

Sinterklaasjournaal gaat gebruik maken
van gekleurde Pieten, naast de traditionele Zwarte Pieten.

Roetpiet
Ondanks dat de Roetpiet of
gekleurde Piet dus terrein lijkt te
winnen op tv, blijkt uit een onderzoek
van de NOS dat de afzonderlijke
comités die de intocht van Sinterklaas
per stad of dorp organiseren zich hier
weinig van aantrekken. In slechts
twee van de meer dan tweehonderd
ondervraagde gemeentes wordt
Sinterklaas tijdens de intocht niet

meer vergezeld door een Zwarte
Piet. Dat geldt voor Amsterdam en
Heemstede. In verschillende andere
gemeentes worden er behalve Zwarte
Pieten ook Roetpieten of gekleurde
Pieten gebruikt. Het ziet ernaar uit
dat Zwarte Piet in Horst aan de Maas
gewoon zwart blijft.

Niet veranderen
De sinterklaascomités van onder
andere Lottum, Grubbenvorst, Horst,
Sevenum, Griendtsveen, Hegelsom,
Meterik, Meerlo, Tienray en Swolgen
geven aan ook dit jaar geen

aanpassingen aan Zwarte Piet te doen.
“De pietendiscussie willen en gaan
we niet voeren in Hegelsom”, geeft
Alex Janssen van het Sinterklaascomité
aan. Ook in Grubbenvorst is het
uiterlijk van de Pieten niet ter discussie
gesteld, geeft John Jenniskens van
Gewoën Grubbevors aan. “Het is nog
nooit ter sprake gekomen om iets
aan te passen en we krijgen geen
signalen uit het dorp om dit wel
te doen. Mensen vragen ons juist
om de Pieten niet te veranderen.”
Herkenbaarheid van de Pieten is
een ander argument dat de comités
noemen. “Met aangepaste Pieten is de
kans groter dan deze herkend worden
door de kinderen”, vindt Alda Absil van
het sinterklaascomité in Tienray.

Dat een schoorsteenpiet geen
goede vervanger is van Zwarte Piet,
vindt ook de grote meerderheid van
de inwoners van Horst aan de Maas.
Slechts 15 procent ziet die aanpassing
wel zitten, blijkt uit onderzoek van
TIP Horst aan de Maas. “Geen enkele
traditie is zo oud als de wereld”,
vindt een voorstander van de
Schoorsteenpiet. “Iedere cultuur kan
veranderen.” Toch blijkt uit de meeste
reacties dat Horst aan de Maas nog
niet klaar is voor een vernieuwde
Piet. “Waarom moet Zwarte Piet
afgeschaft worden als deze niet eens
discriminerend bedoeld is?”, vragen
velen zich af. “Zo gaat de magie van
het kinderfeest verloren.”
Lees verder op pagina 05
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Efkes Same

Opening dorpshuiskamer Sevenum
Het idee lag al enkele jaren op tafel en op zaterdag 5 november
werd het werkelijkheid. De dorpshuiskamer Efkes Same aan de
Mgr. Verstraelenstraat in Sevenum werd geopend. Onder andere het
naambordje werd onthuld en de Sevenummers namen een kijkje in
hun nieuwe ontmoetingspunt.
Jong en oud verzamelde zich rond
het middaguur voor het voormalige

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Wim Coenen, Niels van Rens,
Teun Stiphout, Anke Verbeek en
Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

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

kinderdagverblijf. Momenteel is het
pand eigendom van Pedagogisch
Sociaal Werk (PSW), dat een deel van
zijn ruimte beschikbaar stelt aan Efkes
Same. PSW biedt zorg en ondersteuning
aan kinderen en volwassenen met een
verstandelijke beperking bij onder meer
wonen, dagbesteding en onderwijs. Het
plan van een dorpshuiskamer lag al een
hele tijd in de koker: “Enkele jaren geleden hebben we in Sevenum onderzoek
gedaan naar wat er gemist wordt in het
dorp”, vertelt Trudy Hoeymakers, lid
van Dorpsraad Sevenum en werkgroep
Efkes Same. “Daar kwam onder meer
uit dat een ontmoetingspunt ontbrak.
De bibliotheek is bijvoorbeeld verdwenen en daar kwamen mensen elkaar
geregeld tegen. De gemeente vindt
burgerparticipatie belangrijk, maar daar
is alleen maar sprake van als mensen
elkaar ontmoeten.”

Niet meer zo leefbaar
als vroeger
Na de openingswoorden van
Hoeymakers en wethouder Birgit
op de Laak, die het idee van een
dorpshuiskamer ‘briljant’ noemde,
wordt het naamplaatje van Efkes
Same onthuld en kunnen de mensen
naar binnen. De belangstellenden
maken een praatje en wisselen ze hun
ideeën over de dorpshuiskamer uit.
De 55-jarige Geert is een van de mensen die zich inzet voor de huiskamer.
Hij merkt dat Sevenum last heeft van
vergrijzing. “Het is een slaapdorp
geworden. Sevenum is niet meer zo
leefbaar als vroeger. Dit initiatief is een
leuke manier om mensen aan vooral
jongeren te koppelen.” Geert heeft zelf

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

ook kinderen en merkt dat zij later niet
in Sevenum willen blijven wonen. “We
moeten het dorp weer aantrekkelijk
maken en ik denk dat dit een goede
eerste stap is. Het is belangrijk om
meteen genoeg mensen te trekken.
Hopelijk gaat de gemeente ons ook
helpen.”
Ondertussen staat er een groot
bord in het midden van de zaal, met
een stift. Hier kunnen bezoekers
hun ideeën voor de dorpshuiskamer
opschrijven. Volgens Hoeymakers
is dat een van de manieren om het
initiatief tot een succes te maken.
“Mensen kunnen ideeën aankaarten
als ze willen. Degene die hier komen,
moeten natuurlijk aangeven wat ze
willen doen en dan gaan wij proberen
dat een kans te geven.” Ook is er in de
ruimte een bibliotheek ingericht waar
bezoekers boeken kunnen lenen, ruilen
of meenemen. Zo wordt het gemis

Bedrijven

Prijs voor
Afvalscheider
van het jaar

van een bibliotheek in Sevenum ook
een beetje opgevangen. De dorpshuiskamer wordt twee keer per week
geopend. Op maandagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur en donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur kunnen

dorpelingen het gebouw aan de Mgr.
Verstraelenstraat bezoeken. Intern is
misschien een opening op bijvoorbeeld
de zondag al geopperd. “Maar laten we
eerst hier maar eens aan beginnen”,
besluit Hoeymakers lachend.

Mantelzorgboom Mikado
Gemeente Horst aan de Maas werd onlangs uitgeroepen tot meest
mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg. Als prijs kregen ze
hiervoor een boom.
Deze mantelzorgboom wordt
donderdag 10 november geplant.
De boom krijgt een plekje bij het
Mikado-complex in Horst. Wethouder
Birgit op de Laak plant de boom
op deze Dag van de mantelzorg.

De bijeenkomst vindt plaats in het
Mikado-complex in Horst en start om
09.30 uur. Daar geeft het Platform
Mantelzorg Limburg een toelichting.
Vervolgens wordt buiten de boom
aangeplant.

Rechtdoor over rotonde
Een 31-jarige inwoner van Horst aan de Maas reed in de nacht van
zaterdag 5 op zondag 6 november rechtdoor over de rotonde op de
Horsterweg in Sevenum.
Bij controle van de politie bleek
dat hij gedronken had. “Vannacht
besloot hij, na een gezellig avondje
stappen, achter het stuur van zijn
auto te stappen”, meldt de politie
op Facebook. “Op de Horsterweg

ging het even mis en belandde
hij midden op de rotonde. De
beginnend bestuurder hield er
een stevige kater aan over, hij is
aangehouden en zijn rijbewijs werd
ingevorderd.”

Gemeente Horst aan de Maas gaat bekijken of het mogelijk is een prijs
in het leven te roepen voor het bedrijf dat het beste afval scheidt. Dat zegde
wethouder Birgit op de Laak dinsdag 8 november tijdens de gemeenteraadsvergadering toe.
Het idee voor de ‘afvalprijs’ kwam
van de PvdA-fractie. Fractievoorzitter
Roy Bouten: “We zijn één van
de koplopers op het gebied van
afvalscheiding. Hier gooien inwoners
gemiddeld slechts 30 kilo restafval
weg, dat is ver onder de doelstelling
voor 2020.”

Geld bestemd
voor goed doel
Volgens Bouten is dat echter nog
niet genoeg. “We moeten blijven kijken
om het restafval bij particulieren te ver-

lagen en we moeten op zoek naar een
manier om bedrijven te laten scheiden.
Daarom willen we een prijs in het
leven roepen waarin de gemeente
jaarlijks een bedrijf uitroept tot
Afvalscheider van het jaar. Denk hierbij
aan bedrijven die het meeste afval
scheiden of bedrijven die de meest
afvalloze bedrijfsvoering hanteren en
scheiding en hergebruik stimuleren.”
Het bedrijf dat de titel wint krijgt 5.000
euro, dat vervolgens geschonken moet
worden aan een goed doel. Wethouder
Op de Laak gaf aan het voorstel verder
te onderzoeken op haalbaarheid.

Aanbieding
Restaurant het Maaspaviljoen

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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Selectie ideeën Mikado
gemaakt
In totaal negentien inzendingen kreeg Dichterbij voor de prijsvraag voor de herontwikkeling van het Mikadocomplex in Horst. Een jury boog zich vrijdag 4 november over de ingezonden ideeën.

De jury heeft een eerste selectie
uit de inzendingen gemaakt. Op vrijdag
28 november wordt de uiteindelijke
winnaar tijdens een expositie bekend
gemaakt. Marcia Adams, directeur
Dichterbij is enthousiast over de
gekozen werkwijze. “We hebben
19 ontwerpen ontvangen.
Uit Nederland, Duitsland, maar ook
uit China, Zuid-Afrika en de Verenigde
Staten. In alle ontwerpen zat wel een

aspect dat de kwaliteit van leven van
onze cliënten en dat van de buurt
verbetert. Zonder deze wedstrijd
hadden we nooit kennis gemaakt
met deze enorme schat aan ideeën.
Dit gaat echt andere oplossingen
brengen op het gebied van zorg en
omgeving.” Het Mikado-terrein is
verouderd en voldoet niet meer aan
de behoeftes van de bewoners, aldus
Dichterbij. De zorginstelling zette

daarom samen met Phidias Community
Cooking een prijsvraag uit, waarbij
architecten, stedenbouwkundigen,
interieurprofessionals en studenten
vanuit alle hoeken van de wereld een
ontwerp in konden dienen voor de
verbouwing van het complex. Het doel
van Dichterbij is om te komen tot een
toekomstbestendig plan dat zo goed
mogelijk aansluit bij de wensen van de
huidige bewoners en omwonenden.

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

Vier generaties
Met de geboorte van Lott de Mulder uit Broekhuizen zijn de vier
generaties in haar familie compleet. Moeder is Miranda Willems,
oma Leen Willems-Vullings uit Hegelsom. Superoma is de in
Sevenum woonachtige Mien Vullings-Wijnen.

LEURS
INSPIRATION NIGHT

Donderdag 17 november
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* Meer info en
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WWW.LEURS.NL
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Leerlingen van basisschool De Doolgaard in Horst schoven woensdag 9 november in de raadszaal
aan voor een ontbijt met burgemeester Kees van Rooij en wethouder Ger van Rensch. Dit vond plaats in
het kader van Het Nationaal Schoolontbijt. Tijdens het ontbijt werd tevens een cheque overhandigd aan
Jantje Beton, het goede doel dit jaar. Naast De Doolgaardschool nemen in de gemeente Horst aan de
Maas ook de Weisterbeekschool uit Horst, De Bottel uit Lottum, De Kameleon uit Grubbenvorst en
De Krullevaar uit Sevenum deel aan Het Nationaal Schoolontbijt.
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Een broodje met de burgemeester

• 7 jaar garantie
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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‘Jack Poels heeft Bestel Mar mede dankzij
mij bedacht’
Rowwen Hèze eindigde het concertseizoen op 4, 5 en 6 november traditiegetrouw in hometown America. HALLO bezocht op zondag het familieconcert Zondag in ’t Zuiden en vroeg de bezoekers naar hun favoriete Rowwen Hèze-nummer.

Linda Vrenken (34) uit Sevenum
Vrenken is met haar ouders op het familieconcert. Gevraagd naar haar favoriete Rowwen
Hèze-nummer antwoordt ze gedecideerd: “De Vlinder”. Vrenken heeft een speciale band met
dat nummer. “Ik ben het vroegere buurmeisje van Nicky Verstappen (hij werd in 1989 op
11-jarige leeftijd vermoord, red.), met wie ik in het dorpje Heibloem woonde. De Vlinder gaat
over Nicky en het dorpje Heibloem”, zegt Vrenken. In het nummer heeft Rowwen Hèze het
onder andere over ‘een dorp dat een geheim bewaart’, waarmee gerefereerd wordt aan de
onopgeloste moord die in Heibloem plaats heeft gevonden. “De Vlinder roept herinneringen
aan Nicky bij me op. Verder is het gewoon een prachtig nummer.”

Wiel Vervoort (70) uit America
Vervoort staat met zijn vrouw bij een stand spullen te verkopen aan de bezoekers van het
concert. Hij heeft wel een heel bijzonder verhaal bij het nummer Bestel Mar. “Dat nummer
heeft Jack Poels mede dankzij mij bedacht”, zegt Vervoort. “Ik zat jaren geleden met Jack in
het café in America. We hadden er allebei genoeg gehad en Jack zei dat hij maar eens naar huis
ging. Ik geloof dat het een uur of 2 in de nacht was. Op het moment dat hij wilde gaan zei ik:
‘Ach Jack, kom, bestel er nog een.’ Tot mijn verbazing hoorde ik niet veel later het nummer
Bestel Mar en wist ik dat ik hem die avond had geïnspireerd. Overigens hebben we er die
bewuste avond nog inderdaad samen een gedronken.”

Len Buddiger (10), Stef Swinkels (8), Rens Regli (11), Jelle Swinkels (11), Teun Smits (11) en
Jorijn Derks (11) uit Meerlo
Deze Meerlonaren zijn met hun ouders bij Zondag in ’t Zuiden. Zij noemen allen
Auto, Vleegtuug dat er voor hun uitspringt. “Het is een leuke tekst. Eigenlijk vooral een
grappige tekst”, roept Len. “Hoe het wordt uitgesproken”, vult Jelle aan. “We spreken thuis ook
wel dialect, maar we vinden het toch grappig om te horen”, zegt zijn broertje Stef. Op de vraag
wie ze vandaag de leukste artiest vinden antwoordt Teun: “We komen voor Ali B, maar toch
vooral voor Rowwen Hèze.” Jelle: “We zijn hier ook om gewoon te kloten.”

Monique van der Goor (42) uit Horst
Monique van der Goor is met man en kinderen op het familieconcert. Ze is een doorgewinterde bezoeker van de concerten van Rowwen Hèze. “Ik kwam er al toen de band nog in kleine
tentjes speelde.” Van der Goor vindt De Peel in brand het mooiste nummer.” Vanaf het eerste
moment dat ik dat heb gehoord vind ik het een mooi liedje”, zegt Van der Goor. “Eigenlijk is
alles er goed aan. De tekst, melodie, alles. Het bezorgt me sinds het eerste moment kippenvel.” Rowwen Hèze treedt later vandaag op en Van der Goor hoopt dat ze het gaan spelen.
“Ook dan verwacht ik een kippenvelmomentje.”

Rowan Teuwsen (15) uit Horst
Teuwsen bezoekt met vrienden en familie het concert van vandaag. Voor hem is Kwestie
van geduld de nummer één. “Wat me erin aanspreekt is dat het liedje over de Limburgse taal
gaat. Daarnaast is het ook bekend in andere delen van Nederland. Je hoort het weleens op 3FM
en andere Nederlandse radiozenders. Het is echt iets van hier. Dat maakt het bijzonder”, vertelt
Teuwsen. Wat hij gaat doen als ze het later deze dag gaan spelen? “Flink ‘meeblèren’. En dan
vooral het refrein”, zegt Teuwsen.

Marijn Litjens (33) uit America
Litjens is met vrouw en kinderen naar het Zondag in ’t Zuiden gekomen. “Bertje is mijn
favoriete nummer. Het is lekker oud en je hoort het niet zo vaak. Als ze dat vandaag spelen zet
ik de kleine op mijn nek en ga ik dansen”, zegt Litjens. Hij denkt dat de kans niet zo groot is
dat het vandaag voorbij gaat komen. “Op vrijdag en zaterdag spelen ze het wel, dus vandaag
denk ik niet.” Litjens bezoekt elk jaar het slotconcert maar dit jaar niet. Wel kon hij de muziek
in zijn woning in America horen. “Maar ik heb Bertje overigens niet gehoord”, lacht hij.
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Ook in Horst aan de Maas
blijven Pieten zwart
Blijft Zwarte Piet in Horst aan de
Maas dan voor altijd zwart? Dat zien
sommige sintcomités niet gebeuren.

Voor altijd zwart?
Eric Provaas van Jong Nederland
Horst geeft bijvoorbeeld aan dat de
organisatie in de komende jaren
de maatschappelijke discussie blijft
volgen om met de tijd en traditie

mee te kunnen gaan. Ook in Lottum
verwacht het Sinterklaascomité
dat de komende jaren Zwarte Piet
misschien wel een metamorfose
moet krijgen. “We willen wel dat
de Zwarte Pieten die wij gebruiken
hetzelfde zijn als bij de andere
scholen van de scholengemeenschap
en als de Pieten bij bijvoorbeeld het
Sinterklaasjournaal”, legt Monique

Corbey uit Lottum uit. Ook Mirjam
Beelen van het Jeugdcomité in Meterik
stelt dat Zwarte Piet, als dat in de
toekomst nodig is, aangepast kan
worden. “Wanneer we de indruk krijgen
mensen uit het dorp te kwetsen of
wanneer de Pieten die de basisschool
in Meterik een ander uiterlijk krijgen,
dan gaan we ons beraden om dit ook
aan te passen.”

Nationale Dag van de Franse taal

‘Frans spreken opent
veel deuren’
Het Dendron College in Horst neemt op donderdag 10 november voor de eerste keer deel aan de nationale Dag
van de Franse taal. “We willen laten zien dat Frans een heel nuttig, maar vooral ook leuk vak is”, aldus Don van der
Heijden, één van de initiatiefnemers en docent Frans.

Wens in vervulling:
ritje met vrachtwagen
De wens van mevrouw Van de Ven (85) uit hof te Berkel in
Horst om een keer een rondje mee te rijden met een vrachtwagen
kwam uit op woensdagochtend 9 november. In het kader van de
extra overheidsgelden die beschikbaar zijn gekomen vanwege
‘Waardigheid & Trots’ is aan elke bewoner van de
zorgappartementen hof te Berkel gevraagd wat hij of zij vond over
de besteding van dat geld. Daar zijn een aantal gezamenlijke
wensen uit voortgekomen, maar ook een aantal individuele.
Onder meer die van mevrouw Van de Ven, die in een rolstoel zit.
Zij wilde graag eens meerijden met een grote vrachtwagen.
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vakken erg gestimuleerd. Talen krijgt
minder aandacht, terwijl een extra
taal kiezen in je pakket heel belangrijk
is. De tendens is tegenwoordig dat je
er met alleen Engels wel komt. Het
bedrijfsleven staat echter te springen om personen die behalve Engels
nog een tweede vreemde taal goed
spreken. Frans spreken opent dan heel
veel deuren.” En Frans is behalve nuttig
natuurlijk ook heel leuk, vindt Van der
Heijden. “Maar die woorden zijn uit de
mond van een docent Frans misschien
wat subjectief”, lacht hij.
Toch zijn vwo4-studenten Janne
Kuipers en Jennifer van Duiven het met
hun leraar eens: Frans vinden zij een
boeiend vak. “Het is gewoon een hele
mooie taal”, vindt Janne. “Tijdens een
uitwisseling naar Frankrijk heb ik er
Het vak Frans kan wel wat promotie veel aan gehad. Veel andere leerlingen
communiceerden gewoon in het Engels,
gebruiken, legt docent Don van der
maar ik heb juist aan mijn gastgezin
Heijden uit. “De laatste tijd wordt
gevraagd vooral Frans praten. Maar wel
bijvoorbeeld het kiezen van techniekVoor de havo- en vwo-leerlingen
van de middelbare school in Horst
staan er tijdens deze Dag van de Franse
Taal twee activiteiten met een Frans
tintje op het programma. Musicalster
en oud-leerling van het Dendron Renée
van Wegberg geeft samen met muzikant Joep van Wegberg een voorstelling
met Franse chansons. Ook de geschiedenis van Frankrijk komt aan bod:
professor Jan Willem Brouwers van de
Radboud Universiteit in Nijmegen geeft
een lezing over staatsman Charles de
Gaulle aan de eindexamenleerlingen
die Frans of geschiedenis in hun pakket
hebben.

’Frans is nuttig
en ook heel leuk’

langzaam natuurlijk.” Ook Jennifer volgt
het vak met plezier. “Ik wil misschien
Internationaal Recht gaan studeren,
dan komt Frans zeker van pas.”

Leraar
Hoewel het aantal leerlingen dat
Frans in zijn vakkenpakket kiest terugloopt, gaan er in verhouding wel veel
leerlingen van het Dendron College
Frans studeren om leraar te worden.
“Mooi om te zien”, vindt Van der
Heijden. “Hartstikke leuk dat leerlingen mij uiteindelijk op willen volgen,
maar we willen met de Dag van de
Franse taal juist ook laten zien dat je
niet alleen docent kan worden met
die opleiding. Zelf wilde ik tijdens mijn
studie eigenlijk journalist in Frankrijk
worden. Toch viel uiteindelijk voor mij
het kwartje dat het onderwijs mijn plek
was. Maar er komen ook veel mensen
terecht in de media, het bedrijfsleven,
vertaalwerk of in de politiek.”

ZONDAG

OPEN
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

Bezoek
onze
mooie
kerstshow!
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrĳk.nl
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Dank je voor de hand die je toestak,
dank je voor de zorg die je bood,
dank je voor de woorden die je sprak,
dank je voor de glimlach die altijd te zien was,
dank je voor alles wat je gaf .....

Op 91-jarige leeftijd is mam, oma en superoma
rustig ingeslapen

Truus Oijmans-Kellenaers
echtgenote van

Op maandag 7 november 2016 overleed op 93-jarige leeftijd

Michel Oijmans †

Wim Louvet

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

echtgenoot van

28 oktober 2016
Benderstraat 15, 5961 XP Horst

Nelly Louvet - Groetelaars

De crematie van mam heeft 31 oktober in besloten kring
plaatsgevonden.

pap en opa van
Liset en Dré
Lisanne en Sjors, Dex, Niel
Lars

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van het Groene Kruis en de medewerkers
van Buurtzorghuis Hospice Doebenbos.
Eveneens een speciaal woord van dank aan
dokter Majoor en dokter Gommans.

Petra en Luc
Gillian
Remco

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Wilbert en Margret
Juul
Giel
Plien
Anouk en Sascha
Denise en Marijn

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Hobbygilde Horst. Vanaf januari 2017
starten wij de volgende taalcursussen,
Spaans en Duits. U kunt zich opgeven
via de site www.hobbygilde.nl

Familie Louvet
Familie Groetelaars
Lambertusstraat 14
5866 AN Swolgen
Wij zullen pap bijzonder herdenken in de avondwake
op vrijdag 11 november om 19.00 uur in de kerk te Swolgen.
Er is gelegenheid om een donatie achter te laten
voor dagbesteding “Gooiendaag” bij het condoleanceregister.
De crematie zal op zaterdag 12 november
in besloten kring plaatsvinden.

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

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

Chauffeur gezocht voor vervoer van
enkele van onze gasten tussen 4 en 5
uur tegen vrijwilligersvergoeding.
Bel Irma op 077 850 18 31 of mail
info@zorgboerderijdnbongerd.nl

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

Gastouders gezocht in Horst.
Gastouderbureau Casa Dos Horst zoekt
gastouders in de regio Horst voor
concrete aanvragen van ouders. Bent
u gastouder of kent u gastouders? Tip
ons en verdien (onder voorwaarden)
€ 50,--. Bel 077 472 11 90.

Woninginrichting aan huis.
Zie onze website:
www.woningstoffeerderijvandenbroek.
nl voor de aanbiedingen zoals:
trap bekleden v.a. €150,00 incl. tapijt.
Bel: 06 16 37 45 14.
Hobbygilde Horst. Wij kunnen nog
enkele mensen plaatsen op onze
cursussen Engelse taal. U kunt
kiezen uit Engels voor beginners,
gevorderden en conversatie. Opgeven
via onze site, www.hobbygilde.nl.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance
van huiskamercafé Cambrinus?
Informeer naar de mogelijkheden bij
Jan en Henny. Catering mogelijk.
Tel. 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl

Jeu en Mia
Philipsen
13 november 2016
60 jaar getrouwd
Hartelijk gefeliciteerd
Kinderen en kleinkinderen

Mocht u een vrijblijvend kennismakingsof voorgesprek willen, bel mij dan gerust.

Dag en nacht bereikbaar
onder nummer: 06-40202403

Geboren op
4 november 2016
Eva Schoots en
Frank Jacobs
zusje van Lars
Stuksbeemden 37
5961 LJ Horst

Geboren

Kjeld
31 oktober 2016
Zoon van Niels en Sascha
Maes-Vermeer
Simonsstraat 1
5976 NW Kronenberg



Ons wondertje is geboren!

Dochter van Roel en Marsha
van Haeren-van der Meij
St. Jorisweg 10
5963 ND Hegelsom



Welkom kleine vent
Geboren op 3 november 2016

Guus

Zoon en broertje van
Joep, Marlou en Anne
Van Cauwenberghe-Schoeber
Meester Theelenstraat 34
5759 RR Helenaveen
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

Hier kunt u terecht voor het volledig regelen en
verzorgen van een uitvaart.

Wezelstraat 7
5854 JA Nieuw-Bergen
mail@lizetuitvaartverzorging.nl
www.lizetuitvaartverzorging.nl

Sara

28 oktober 2016

Na jarenlang gewerkt te hebben bij o.a. Sonja Buﬀart
en Theo Arts, sinds 1 juni 2016 op eigen benen.

Samen, vanaf het eerste moment.
Van opbaring tot en met de uitvaart.

Dolgelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Mayla

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



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

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl

Gezond afvallen. In 8 stappen naar
een blijvend gezond gewicht. Vaak
vergoeding door zorgverzekeraars.
06 33 18 11 76, www.voeding-id.nl
SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis!! Laagste
prijsgarantie!! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen - Sevenum).

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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Pedicure aan huis.
Complete voetbehandeling
bij u thuis voor maar € 25,-.
Maximale behandelingsduur
45 min. Gewone voet.
Bel voor een afspraak:
06 11 88 61 38. Ambulant
Pedicure Dorothé Roeven.
Hobbygilde Horst.
Op de cursus schilderen op
maandag zijn nog enkele
plaatsen vrij. U kunt zich
aanmelden via de site
www.hobbygilde.nl.
Te koop partij metalen
bedden, stapelbedden,
hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen,
gebruikt, ideaal voor
groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Opslagruimte te huur,
80m2 per ruimte.
Goed toegankelijk voor
allerlei doeleinden in
Melderslo. Ook mogelijkheid
tot paardenstalling.
06 39 88 53 36 of
p.j.m.vullings@home.nl
Gitaarles Horst voor
beginners en gevorderden.
Speel de muziek die jij leuk
vindt! Vraag nu een gratis
proefles aan:
www.gitaarleshorst.nl
Gezocht interieurverzorger.
Flamingo Casino Horst zoekt
een interieurverzorger (m/v)
voor 12 uur per week.
Werkzaamheden tussen
08.00 en 11.00 uur.
Reacties graag op
vacature@flamingocasino.nl
Hobbygilde Horst.
Op onze taalcursus Frans voor
beginners zijn nog enkele
plaatsen vrij. Informatie en
opgave via onze site,
www.hobbygilde.nl.
Te koop: buro + conferentiestoelen, tafels, ladenblokken,
hoekburo’s, kantinemeubilair,
ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen, whiteborden
en kapstokken. Nieuw en
gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Gastouder in huis
gevraagd. Wie wil gastouder
worden bij vraagouder in
huis? We hebben diverse
aanvragen. GOB Roodkapje
Horst aan de Maas,
tel. 077 374 51 49.
Valise Atelier & Natuur.
Zondag 20 november
is van 13.00-17.00 de
kerstpresentatie in het atelier.
Ideeën en opgave voor de
kerstworkshops, leukedoe-het thuis-pakketjes te
koop en kerstukken kunnen
worden besteld of gekocht.
Healing creme –
huidverzorgende dagcrème,
bij brand- en schaafwonden,
ruwe gekloofde huid, droge
plekken, jeukstillend. Info:
www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40.
Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Grip op leren en opgroeien!
Professionele hulp bij:
dyslexie, Engels, Nederlands,
(begrijpen) lezen maar
ook leren leren, plannen,
faalangst. Voor basisschool,
voortgezet onderwijs en mbo.
Tel. 06 50 27 19 73
www.reachup.nl in Sevenum.
Huiswerkbegeleiding/
bijles. Weet je niet goed
hoe je moet leren en/
of heb je moeite met het
maken van toetsen? Wil je
hulp van een echte docent?
Ik help je graag! Ook bied
ik bijles geschiedenis/
maatschappijleer.
Contact: 06 53 78 79 29.
Constance Schoonheid.
Openingsactie tot einde
week 51.
Wil je dat, boek dan tijdig in.
www.constancevoetzorg.nl

Verloren sleutelbos met
drie sleutels, waaronder een
autosleutel en een fietssleutel
met rode grip. Ik zou het heel
fijn vinden als de vinder mij
even belt: 06 13 57 43 55.
Kerstshow Bloemsierkunst
de Kogeldistel. Zat 19 nov
van 13.00 - 20.00 & zon
20 nov van 11.00 - 17.00 uur.
Kogelstraat 62 Hegelsom.

nieuws 07

‘We streven naar
de allerbeste kwaliteit’
Paul van Rengs van LinQ Event Group is genomineerd voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas. Een
grote eer, aldus Van Rengs. “We hebben afgelopen jaren als team keihard gewerkt. Dan is het mooi dat
zoiets wordt opgepikt.”

Gouden ring verloren,
vorm lijkt op open knoop.
Ben er erg aan gehecht.
08850 79254.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Steyl-sieraden-sjaals open
dag, zondag 13 november
van 12-17 uur. Loop gezellig
binnen en laat je verrassen
door de nieuwe collectie
sieraden en sjaals. Nieuw zijn
de prachtige home decoraties
gemaakt van mooie
glaskralen.
Goedkope website met
kwaliteit. Website 100,webwinkel 300,- dionjakobs.
com 06 87 29 21 10.
Opslagbox/werkruimte
Horst. Nieuwe opslagboxen/
werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd,
tel. 06 24 19 24 01
Businesscentrum Horst.
Gezocht karakteristieke
woning. Gezin met
3 kinderen zoekt karakteristieke woning of boerderij
(staat van onderhoud niet
van belang) in Horst of
tegen de rand van Horst met
minimaal 800 m2 grond.
Geïnteresseerd?
Bel dan: 06 41 30 41 76.
Gevonden in centrum
Meterik (Speulhofsbaan)
bosje auto- en huissleutels.
Tel. 077 398 38 97 of
06 12 62 73 12.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke
bijverdienste in
huishoudelijke zorg? Kijk op
onze site en meld u aan.
Thuiskapster gezocht?
Ik kom graag bij u aan huis
om te knippen, kleuren,
harsen & de verzorging van
uw make-up!
Bel 06 28 12 07 79 voor het
maken van een afspraak of
kijk op
www.saskiahaarhemvisagie.
nl voor meer info en prijzen!
Sinterklaas. Namens
werkgroep Sint Nicolaas te
huur Sint en Pietenpakken
077 398 45 31.
Te koop 4 winterbanden
Goodyear ultra grip 8, maat
185/65 R15.
Tel. 077 467 25 56.
Gevonden zwarte Batavus
Mambo Spirit damesfiets.
Heb jij de sleutel van het
kettingslot?
Bel 077 398 13 26.
Kerstworkshop Bouquetterie
‘t Hofje. Maak zelf een
sfeervol kerststuk. Keuze
uit div. workshops. Start v.a.
woensdag 7-12 18.30 uur. Div.
data. Meer weten? Tel. 077
464 20 17 of kom kijken in de
winkel naar de voorbeelden.
Kantoorruimte in HorstCentrum. Kantoorruimte,
ideaal voor starters, vanaf
€ 250/mnd, div. afm.
Tel. 06 24 19 24 01
Businesscentrum Horst.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen
Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38.
Ook alle merken scooters.
Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Spontane vrouw (58 jaar)
zoekt man om samen leuke
dingen te doen. Schrijf naar
Hallo Horst aan de Maas,
br.o.nr. 302, Handelstraat 17,
5961 PV Horst.

LinQ Event Group, gevestigd in Hegelsom, werd
in 2006 opgericht door Van Rengs. Hij begon al op
jonge leeftijd als ondernemer. “Op mijn 23e richtte ik
samen met een vriend mijn eerste bedrijf op. Drie jaar
later ging ik in mijn eentje verder met LinQ Events,
dat later omgedoopt werd in LinQ Event Group BV.”
Het ondernemen zit Paul in zijn bloed. “Mijn ouders
hebben ook altijd een eigen bedrijf gehad. Ik ben
ermee opgegroeid en zou niets anders meer willen.
Het mooie aan ondernemer zijn is dat je alles voor je
eigen bedrijf doet. Al die energie die je er in steekt
leidt weer ergens naartoe. Ik ga nooit met tegenzin aan
het werk. Mocht die dag toch een keer komen, is het
misschien tijd voor mij om iets anders te gaan doen.”
LinQ Event Group bestaat uit twee takken: LinQ
Crew Services en Locker Company. Met LinQ Crew
Services levert en bemiddelt Van Rengs personeel voor
de media- en evenementenindustrie. “We verzorgen
montage en demontageploegen voor alles wat nodig
is om een evenement te realiseren. Denk daarbij
aan het opbouwen van podia, licht, geluid, decor en
infrastructuur”, aldus Van Rengs. In de zomermaanden
zijn het vooral festivals die op het programma staan
voor het bedrijf. Zo bouwde LinQ Event Group al het
hoofdpodium van Pinkpop op en heeft het onder
andere gewerkt voor Lowlands, North Sea Jazz en
tourproducties van André Rieu. “Maar we werken ook
voor lokale evenementen als Wild Kingdom in Horst.”
In 2008 startte Van Rengs met het verhuren van
kluisjes onder de naam Locker Company. “Ik had een
idee dat hier grote vraag naar ging komen”, legt hij
uit. “We organiseerden vroeger met LinQ Event Group
ook eigen evenementen. In 2004 waren wij betrokken

bij de productie van een evenement in de Mèrthal en
ging het behoorlijk mis met de garderobe. Dat heeft
me nooit losgelaten. Toen in 2008 ook bij ons de eerste
gevolgen van de economische crisis ook te merken
waren, besloot ik een sprong in het diepe te wagen.
Ik schafte 700 vakjes aan, dat bleek vanaf het begin
al veel te weinig. Inmiddels hebben we ongeveer
10.000 kluisvakjes om te verhuren.”
Goed ondernemerschap heeft volgens Van Rengs
te maken met stressbestendigheid, visie en lef. “In ons
geval, in de zogenaamde ‘mensenbusiness’, komt
daar ook bij kijken dat je goed met mensen overweg
moet kunnen. Mijn team is heel belangrijk voor
mij. Ik ben wel oprichter, eigenaar en directeur van
het bedrijf, maar ik spreek er altijd over in de wijvorm. Zonder team kan ik niks beginnen.” Daarnaast
onderscheidt LinQ Event Group zich volgens Van Rengs
van andere bedrijven op het gebied van kwaliteit.
“Wij streven naar de allerbeste kwaliteit. We zijn
geen prijsvechter, maar focussen ons echt op de
kwaliteit, kennis en vaardigheden van onze mensen.
Het opleiden van personeel vind ik dan ook heel
belangrijk.”
De nominatie voor de Ondernemersprijs Horst aan
de Maas kwam voor hem als een verrassing. “Ik vind
het prachtig. We bestaan dit jaar 10 jaar, dus de timing
is perfect. Alleen de nominatie is al een hele eer.
Ik vind het een mooi vooruitzicht om samen met de
twee andere genomineerde bedrijven de strijd aan te
gaan. We doen alle drie ons eigen ding zo goed mogelijk, dus dat wordt nog moeilijk kiezen. Misschien is het
cliché om te zeggen, maar eigenlijk zijn we allemaal
al winnaars.”

08

winkel&bedrijf

10
11

Gefeliciteerd
Paul van Rengs van Linq Event Group
met deze mooie nominatie!
Herstraat 2, Horst
T 077 398 47 47

(bereikbaar 08.30-17.30 uur)

Kijk voor al onze vacatures
op: www.adecco.nl

Wij feliciteren
Paul en Angèla
van harte
met hun nominatie!

Venrayseweg 89
5961 AE Horst
Tel. 077 - 398 00 66
info@werk-plek.nl
www.werk-plek.nl

Software Development | Business Intelligence

NAMENS DE
VOLGENDE BEDRIJVEN

Gefeliciteerd met de nominatie!
Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

Wij feliciteren Paul met de nominatie
van de ondernemersprijs!
www.meterikelektro.nl

Beste

Paul

L!nq Event Group

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!
www.rabobank.nl/horstvenray
Een aandeel in elkaar

Sevenum
Horsterweg 42
Tel.: 077-467 14 06
sevenum.hubo.nl

PAUL, van harte gefeliciteerd
met de nominatie!

Sevenum
Horsterweg 42
Tel.: 077-467 14 06
sevenum.hubo.nl

Paul, van harte gefeliciteerd
met de nominatie!
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst
Postbus 6104
5960 AC Horst

Telefoon: 077 – 3988182
E-mail: advocaten@trc-advocaten.nl

www.trc-advocaten.nl

WWW.GIGANTINTERNATIONAL.COM
| Stage & Event Constructions |
Hierbij wensen we Paul Rengs van LINQ Event Groep BV
gigantisch veel succes met zijn nominatie!
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Paul van Rengs
LinQ Event Group

Pr ficiat!

Paul van Rengs-L!nQ Event Group
Met de nominatie voor de ondernemersprijs HadM 2016

Namens het Viduro-team

Viduro, versterkt uw kracht!
www.viduro.nl

VISSERS OLIE. KEEP MOVING!

Súper gefeliciteerd met deze nominatie!

WIJ FELICITEREN PAUL
EN ZIJN TEAM MET DE
NOMINATIE VOOR DE
ONDERNEMERSPRIJS 2016

WWW.VISSERSOLIE.NL

‘Van harte
gefeliciteerd
met deze
nominatie!’

VAN HARTE
GEFELICITEERD
MET DE
NOMINATIE!

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

www.wertemerhoeve.nl

De sleutel naar succes!
ArenaLease feliciteert
Linq Event Group BV
met de nominatie.

Verdiende nominatie Paul! Veel succes!!

www.arenalease.nl

Paul, gefeliciteerd
met je nominatie!
Gefeliciteerd met de nominatie en

veel succes!

Mackayweg 2, 5865 AL Tienray - Tel. 0478 69 28 22

www.martensasperges.nl
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Open Coffee Sevenum

Starters in de regio
Vrouw & Vitaal
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail

Vrouw & Vitaal
Ine Smits
Bernadettelaan 1
Tienray
06 52 14 76 00
info@
vrouwenvitaal.nl
vrouwenvitaal.nl
Gewichtsconsulente/
voedingsdeskundige
01-01-2016

niet of juist wel moesten eten.
Naast een individueel traject op
maat is het vanaf januari 2017
ook mogelijk om deel te nemen
aan een groepscursus.
Deze bestaat uit zeven
bijeenkomsten (inclusief
Website
supermarktsafari). Vóór aanvang
Sector
worden klanten uitgenodigd voor
een persoonlijke intake. In een
Start
kleine groep van maximaal acht
personen werken zij aan een
Activiteiten
gezonde leefstijl. Elkaar onder
Wil je graag een gezond
steunen, motiveren en tips
gewicht en vitaal zijn? Ine helpt
uitwisselen is hierbij belangrijk.
klanten op weg om hun doel te
Deze cursus is gebaseerd op het
bereiken. Een voedingsadvies dat boek Puur Gezond Slank in
aansluit bij de wensen van de
8 stappen van diëtiste Karine
klant en (gezins)situatie hoort
Hoenderdos. Ine is aangesloten bij
hierbij.’Puurgezond’ eten vormt
de BGN (Beroepsvereniging
hierbij de basis: zonder
Gewichtsconsulenten Nederland).
pakjes,zakjesmaaltijdvervangers De meeste zorgverzekeraars
of shakes. Volgens Ine zijn er nu
vergoeden de consulten geheel of
wel genoeg eetgoeroes geweest gedeeltelijk, dit is afhankelijk van
waarvan mensen veel dingen
een aanvullend pakket. In de

maand november staan ook
twee lezingen gepland over
onderwerpen die te maken
hebben met voeding.
Doelgroep
Vrouwen die graag meer
willen weten over wat goede
voeding voor hun kan betekenen
of bijvoorbeeld over
gewichtsbeheersing of klachten
die te maken hebben met de
hormonale schommelingen
tijdens puberteit, zwangerschap
of menopauze.
Onderscheidend vermogen
Ine heeft zich naast haar
opleiding gewichtsconsulente en
voedingsdeskundige
gespecialiseerd in voeding in
relatie tot hormonale klachten
van de vrouw. De opleiding
hiervoor heeft ze gedaan bij Care
for Women in Amersfoort.

De veertiende editie van Open Coffee Sevenum wordt op donderdag
17 november gehouden bij boerderij Vorster Hand. Open Coffee is een
landelijk bestaand concept. Het programma begint om 09.45 uur en duurt
tot 12.00 uur.
Voor veel mensen is Open
Coffee nog niet heel bekend. Het
is een terugkerend en informeel
samenkomen van ondernemers voor
het bespreken van ideeën, het delen
van kennis, te brainstormen of bij te
praten. Netwerken dus met een kop

koffie. Deze editie op locatie is in de
ochtend bij Boerderij Vorster Hand. Een
boerderij waar de agrarische tak wordt
gecombineerd met arbeidstoeleiding en
zorg. Eefje Kersten en Lonneke Mertens
zullen de deelnemers rondleiden en
laten zien hoe zij ondernemen.

Brand bij f rietkraam
Horst
Bij een cafetaria aan het Wilhelminaplein in Horst is op woensdag
middag 2 november brand geweest. Er raakte niemand gewond, maar de
horecazaak liep wel schade op.
De oorzaak van de brand was
van technische aard. Op het moment
van de brand was niemand in de
frietkraam aanwezig, maar bevonden
zich wel mensen in de appartementen

erboven. Een voorbijganger zag de
brand en belde 112. De ondernemer
meldt dat de materiële schade groot is
en dat de frietkraam de komende tijd
gesloten is.

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

Hoe muziek reclames
effectiever maakt
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
‘Zooooo, in mijn sas met …’. Ken je ‘m nog? Of ‘Wasmachines leven
langer met …’. Misschien komen ze niet een-twee-drie boven, maar zet de
jingle eronder en gegarandeerd dat je deze slogans van Badedas en Calgon
kunt afmaken. Op dezelfde manier kunnen we ons waarschijnlijk geen
Kerstmis voorstellen zonder de welbekende Coca Cola-vrachtwagen en het
bijbehorende liedje. Dat bewijst: muziek maakt reclames een stuk
effectiever.

Kun je je Pirates of the Caribbean
of Star Wars voorstellen zonder
muziek? Zou de film net zo indrukwekkend zijn zonder de bombastische geluiden? Hetzelfde geldt voor
reclames: een goede soundtrack
creëert een grotere impact én dus
een effectievere reclame. Hoe komt
het dat we reclames met muziek
beter herinneren?
Als het beeld van de reclame,
de boodschap en de muziek elkaar
ondersteunen, is het makkelijker voor
je hersenen om de reclame te onthouden. Muziek kan namelijk functioneren als een soort herkenningspunt
voor een reclame of merk. Hoewel
jingles als ‘Liever Kips leverworst
dan gewone leverworst’ of ‘Carglass
repareert, Carglass vervangt’ wellicht

irritant zijn, ze zijn wel effectief als het
gaat om het onthouden van de slogans.
Zo zullen vele mensen jingles uit hun
jeugd nog kunnen herinneren – neem
bijvoorbeeld Duo Penotti of Haribo.
Ook zorgt muziek in reclames er
vaak voor dat je positiever denkt over
een merk. Als je een liedje leuk vindt,
koppelen je hersenen die gevoelens
onbewust weer aan het merk. Door
soms de muziek wat harder of zachter te zetten, kan de reclamemaker
je aandacht sturen naar onderdelen
van de boodschap die ze het belangrijkste vinden. Je kent het vast wel: je
hebt het met je vrienden over dat ene
mooie liedje uit die reclame met die
zeehondjes. Muziek is namelijk één van
de meest besproken elementen van
reclames. Zo krijgt de reclame stiekem
nóg wat meer aandacht.
Het moet wel bij elkaar passen:
hardrock-muziek bij een reclame van

snoep voor kinderen werkt niet echt
lekker. Het roept waarschijnlijk eerder
verwarring op.
In sommige gevallen wordt de
muziek bewust weggelaten: als er in
een reclame veel informatie gegeven
wordt, kan muziek beter weggelaten
worden. Het geheel zorgt dan niet
voor teveel prikkels, zodat je als kijker
nog steeds alle belangrijke onderwerpen kunt verwerken. Informatieve
reclames van overheidscampagnes
zijn hier een goed voorbeeld van.
Meer leuke voorbeelden van
muziek in reclames en nog veel meer
communicatie-onderwerpen vind je
op blog.kempencommunicatie.nl

Handelstraat 17, Horst

Wil je in de weekenden en eventueel doordeweeks
(optioneel) ons team versterken?
We zijn op zoek naar enthousiaste, spontane

bedieningsmedewerkers m/v
Antraciet grijs
* Pantone 433 U, 100%
* C = 33%, M = 3%, Y = 0% en K = 95%
* R = 22, G = 39 en B = 50

Oranje/geel
* Pantone 116 U, 100%
* C = 0%, M = 16%, Y = 100% en K = 0%
* R = 225, G = 210 en B = 0

die van aanpakken weten.
Kennis van de horeca is geen must wel een pré.

De kleuren liggen vast en mogen niet veranderd worden zonder toestemming van de directie
van Het Maaspaviljoen.

Graag je reactie naar: Mark of Carla Doornkamp

Lettertypen
* Restaurant = LuzSans - Book
Aangepast zijn de letter R en de letters t. Nooit gebruiken als font, alleen als lettercontouren!
Veerweg
15, 5872
AE Broekhuizen
* Het Maaspaviljoen
= Century
Cothic Regular - tel. 077-4631444 - fax 077-4631777
Spatiëring is aangepast,
alleen gebruiken als lettercontouren!
info@maaspaviljoen.nl
- www.maaspaviljoen.nl
Lijnwerk
* De illustratie aan de linkerzijde heeft dezelfde lijndikte als de letter R van Restaurant.
Hierdoor ontstaat een evenwichtige indeling. Bij vergroting of verkleining van het logo dient
deze lijndikte in verhouding mee te veranderen.
* De illustratie dient altijd aflopend geplaatst te worden, aan de linkerzijde!
* In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat de antracietgrijze achtergrond verder doorloopt
naar beneden. De witte lijn aan de onderzijde loopt dan door, zoals het ontwerp hierboven aangeeft.

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

r
Al mee ar
a
j
2
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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GEPLUKT Jacques van de Rijdt

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.

willen opruimen. Spullen die zij niet
meer kunnen gebruiken neem ik mee.
Wat weg kan, breng ik naar de vuilnis
en bruikbare dingen houd ik zelf. Ik
doe dit allemaal om niet, ik hoef er
niets aan te verdienen. Soms bewaar
ik wat voor anderen waarvan ik weet
dat zij dit kunnen gebruiken.” In zijn
verzameling zijn ook spullen te vinden
die veel mensen wel zullen herkennen. Zo hangt aan een muur van het
huis het oude varkenskopbord van de
Sevenumse slagerij Van Eersel en staat
er in de tuin een straatlantaarn die
eerst op de parkeerplaats bij het oude
gemeentehuis stond. “Ik hou van spullen met een verhaal”, beaamt hij.

Veel liever
buiten bezig

Hij is een rasechte Sevenumse ezel die graag in en rondom huis bezig is. De schuur in zijn tuin herbergt een grote verzameling spullen, variërend van
een oude sigarettenautomaat tot een lantaarnpaal. Deze week wordt Jacques van de Rijdt geplukt.
“Ik ben geboren in het ziekenhuis
in Horst, maar voor de rest ben ik een
rasechte ezel”, zegt Jacques van de
Rijdt (54) in de keuken van zijn woning
aan de Vinkepas. Het huis is gebouwd
op de plek waar eerst het ouderlijk huis
van Jacques stond. Hij woont er met
echtgenote Treesje, zoon Joren (24) en
dochter Tamar (22). Rondom de woning
ligt een flinke tuin met overal verbor-

gen hoekjes en paadjes. “Elk jaar hebben we hier de familiedag van Treesje
haar familie. Dan zijn we met een man
of tachtig, plek genoeg voor iedereen.”
Waar de meeste families een stamboom hebben, kent de familie Kurvers
een stamberg. In de wei achter het huis
waar de ganzen lopen, liggen verspreid
over begroeide berg zand gekleurde
stenen. “Die twee grote zijn de ouders

PUZZEL

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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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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van Treesje”, wijst Jacques. “Dat zijn
de kinderen en aangetrouwden en die
stenen daar stellen de kleinkinderen
en hun aanhang voor.” De rondleiding
door de tuin gaat verder naar een ren
met kippen en andere vogels. “Ik noem
dit mijn vogelopvang. Soms heeft een
vogelkweker een vogeltje met een
handicap, waar hij niets mee kan.
Dan zet ik die hier in de kooi.” Op de
oprit bij het huis staat een bordje met
daarop vermeld Mechele Plats. Dat
Mechele verwijst naar de familie van
Jacques. “Ik ben Jacques van Hay van
Mechele Kuep. Mechele komt waarschijnlijk van Mechtilde, de naam van

mijn oma. Het schijnt dat zij vroeger de
broek aan had”, lacht hij.
Het ‘pronkstuk’ in de tuin is echter
de grote schuur die volstaat met
kasten, tafels en stoelen, een buffet,
beelden en nog veel meer. Allemaal
verzameld door Jacques. Op zijn kaartje
staat dan ook ‘Wil je wat kwijt, bel
Jacques van de Rijdt’. Het is zijn eigen
privémuseum. “Ik hou van vakantie
vieren, maar ik ga niet graag op vakantie. In plaats daarvan vind ik het leuk
om wat te ‘knommelen’ in en rondom
het huis. En ik verzamel spullen. Ik
help mensen die bijvoorbeeld na het
overlijden van hun ouders de woning

In het dagelijks leven is Jacques
werkzaam bij Agrifirm. Na de mavo
en havo studeerde hij aan de Hogere
Agrarische School in Den Bosch, met als
doel varkenshouder te worden. “Samen
met mijn ouders zou ik een varkenshouderij beginnen. De ’Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen’
(dit beperkte de vestiging en uitbreiding van veehouderijen, red.) zorgde
er voor dat dit niet door kon gaan.”
In 1989 trouwde hij met Treesje die hij
leerde kennen tijdens een vossenjacht
van de KJEM (Kronenbergse Jongens En
Meisjes). Samen kregen zij twee kinderen. Jacques is verder voorzitter van
de optochtcommissie van carnavalsvereniging Dun Ezelskop. Daar is hij vooral
in de aanloop naar carnaval druk mee
bezig. Daarnaast zorgt hij voor de versiering langs de route van de jaarlijkse
sacramentsprocessie. Met een boek kun
je hem verder niet blij maken. “Vroeger
heb ik Wipneus en Pim gelezen en een
boek van Arendsoog, maar verder niet
veel meer. Tv kijken doe ik vooral in de
wintermaanden. Ik ben veel liever buiten bezig en daar heb ik gelukkig ook
de plek voor. Momenteel ben ik samen
met enkele familieleden bezig met de
aanleg van een kabouterpad achter ons
huis. Leuk voor de kleinkinderen wanneer ze hier zijn voor de familiedag.”

Kom meer dan 30 wijnen proeven op onze

Najaarswijnproeverij
vrijdag 18 november 19.30 - 22.00 uur
Kosten: € 7,50 p.p. (inclusief hapje)
Locatie: Leste Geulde
Opgave mogelijk in de winkel of via www.slijterijweijs.nl
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Wat
zeg je?
De discussie rondom wel of geen Zwarte
Piet bij het Sinterklaafeest is weer losgebarsten.
Amsterdam en Heemstede hebben al besloten
dit jaar geen Zwarte Pieten in te zetten. In
Horst aan de Maas kiest een meerderheid van
de Sinterklaascomités er voor Sint wel te laten
vergezellen door Zwarte Piet. Een meerderheid
van de inwoners is het daar helemaal eens.
Zij vinden dat het zonder Zwarte Piet geen
Sinterklaasfeest is. “Het is een Nederlandse
traditie die alleen om een kleur anders uitgelegd
wordt dan hij bedoelt wordt. Er is geen reden
om die traditie te wijzigen”, zegt deze inwoner.
“Ik ben blij dat onze kinderen niet meer geloven
want de hele Zwarte Pieten-discussie maakt het
verhaal des te meer ongeloofwaardig, zodanig
dat de sfeer daardoor wordt verpest. Het komt
steeds verder af te staan van het oorspronkelijke
kinderfeest, hoe het bedoeld was”, zegt een
ander. Een derde ziet dat anders: “Wat maakt
de kleur nou uit? Het gaat erom dat de kinderen

Inwonerspanel

1.672 leden

10
11

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Wat maakt de kleur nou uit?’
Sinterklaas zonder Zwarte Piet? Voor een ruime meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas, 82 procent, is dat geen optie. Dat
blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

8%
Oneens
10%
Neutraal
82%
Eens

‘Zonder Zwarte Piet is het
geen Sinterklaas’
het leuk vinden. Mijn kinderen valt het niet op
als Piet een andere kleur heeft. Zij zien aan de
kleren en de pet wel dat het Piet is.”

voor de kinderen maakt het echt niet uit of
Omroep RTL heeft besloten om als
Zwarte Piet zwart is. Maar de hele discussie
alternatief een schoorsteenpiet met zwarte
rondom Zwarte Piet is een principekwestie
vegen op zijn gezicht aan te stellen. Bijna
geworden. Voorstanders van Zwarte Piet
driekwart van de inwoners, 72 procent,
hebben het meestal over
vindt dit echter een
traditie. Ben ik met ze
slecht idee. “Dat kan
‘Het is een traditie’
eens: Sinterklaas is een
landelijk misschien
prachtige traditie die
wel werken, maar hoe
‘Schoorsteenpiet
nooit verloren mag gaan!
moet men in een dorp
is ook prima’
Maar ook een traditie
aan Pieten komen die
moet met de tijd mee,
door niemand van de
‘Er zijn belangrijkere zaken’
anders zal de traditie op
basisscholen herkend
den duur verdwijnen.”
wordt? Ook als men
ze uit de buurdorpen vraagt blijft de kans op
TipHorstaandeMaas is een
herkenning groot.” Anderen vinden het juist
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
een goed idee van de omroep: “Sinterklaas
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
is een feest voor iedereen en vooral voor alle
kinderen. Zorg dan ook dat het een feest is voor resultaten of aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
iedereen en kom de mensen die zich storen
Reageren?
aan het karikature uiterlijk van Zwarte Piet
www.hallohorstaandemaas.nl
tegemoet. Voor de meeste mensen en vooral

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

Losloopgebied
Lieve wandelaars,
Regelmatig komt het voor dat we in het losloopgebied bij de Schadijkse bossen met onze hond wandelen en dat mede-wandelaars nogal
agressief reageren naar onze hond en ons toe. Het lijkt erop alsof men niet
goed geïnformeerd is.
We hebben een lieve, sociale
hond die met alle honden speelt
en wandelaars vriendelijk (maar
enthousiast) benadert. Onlangs is
hij aangevallen door een hond die
aangelijnd in dit gebied liep. De eigenaresse van die hond gaf ons de wind

van voren dat onze hond niet los mocht
en dat haar hond niet te vertrouwen
was. Zo zijn er ook veel wandelaars die
zonder hond, maar met kinderwagen
nogal agressief reageren omdat er honden loslopen. Of wandelaars die kleine
hondjes aangelijnd hebben en optillen

zodra er een hond komt en beginnen
te gillen dat wij onze hond moeten
aanlijnen.
In onze ogen doen we helemaal
niets verkeerd, als onze hond niet te
vertrouwen is laten we hem niet los.
We hebben het echter niet nodig om de
huid vol gescholden te krijgen bij bijna
elke wandeling die we maken.
Zo heb ik laatst ook nog gezien dat
een echtpaar dat dagelijks daar
wandelt, honden schopt die ze komen
begroeten. Elke dag rond dezelfde tijd.

Het lijkt ze erom te doen. Dit verhaal
heb ik ook vernomen van een stel dat
daar dagelijks wandelt met hun drie
honden. Ook deze honden zijn vriendelijk en komen je begroeten, meer
niet. Zij hebben het niet nodig dat hun
honden getrapt worden door mensen
die daar ‘niets te zoeken hebben’.
De mogelijkheden om honden los
te laten lopen zijn zeer beperkt en
het zou wel fijn zijn als we in alle
vrijheid (zonder onszelf te hoeven
verdedigen telkens) ook onze hond

een fijne uitraasmogelijkheid zouden
kunnen bieden. Het plezier gaat er
op deze manier danig van af. Er is
zoveel te wandelen in de omgeving
zonder (loslopende) hond, maar om
uit te kuren en te spelen is er weinig
beschikbaar met (loslopende) hond.
Als we rekening houden met
elkaar, is het zoveel beter. Zo
kan iedereen heerlijk wandelen in
onze prachtige bossen.
Suzanne Elbers
Rustven, America

Kerstshow

Bloemsierkunst

De Kogeldistel

Facebook.com/kogeldistel
Kogelstraat 62, Hegelsom

Za. 19 nov. 13.00-20.00 uur & Zo. 20 nov. 11.00-17.00 uur
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Bespreking Poll week 43

Kunstmatige intelligentie brengt onze banen in gevaar
Een grote meerderheid van de stemmers, 71 procent, vreest dat
over niet al te lange tijd onze banen overgenomen gaan worden door
computers. Zij denken dat kunstmatige intelligentie onze banen in gevaar
brengt. Aanleiding voor deze stelling was het nieuws dat een kunstmatige
intelligentie (AI) onlangs rechtspraken heeft voorspeld en daar een
verrassend hoog percentage zaken op dezelfde manier opgelost heeft als
de menselijke rechter. Moeten we vrezen dat robots en computers straks
slimmer zijn dan wij? De meerderheid ziet dit in elk geval niet zitten en vindt

het maar een eng idee: computers die een groot deel van ons leven gaan
bepalen.
De overige 29 procent denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen en ziet
er zelfs wel voordelen in. Als de computers het zware denkwerk gaan
doen, hoeven wij ons daar niet meer mee bezig te houden. We moeten
de uitkomsten van kunstmatige intelligenties wellicht in het begin nog
controleren, maar daarna kunnen wij vooral aan de slag met uitvoeren.
Met computers wordt de kans op menselijk falen ook nog eens minder.

Afschaffen term allochtoon goede zet
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De termen allochtoon en autochtoon zijn niet precies genoeg en stigmatiserend. Daarom stoppen de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WWR)
en het Centraal Bureau voor de Statistiek met het gebruik van de termen, werd
afgelopen week bekend. In plaats daarvan wordt verwezen naar inwoners met
een Nederlandse en een migratieachtergrond. Prima zet. Met name de term
allochtoon heeft voor sommige mensen een negatieve bijklank. Het wordt te
vaak gebruikt als er problemen zijn met bijvoorbeeld integratie. Er zijn mensen
die vinden dat het woord allochtoon juist zorgt voor onderscheid en ongelijkheid

tussen mensen. “Het maatschappelijk debat vraag erom. Het is geen politieke
correctheid, het is aanpassen aan de sfeer en gevoelens van mensen”, legt het
CBS zijn keuze uit.
Maar wie zegt dat door deze termen af te schaffen, de situatie veranderd?
Kan niet elke benaming door (verkeerd) gebruik een negatieve bijklank krijgen?
Dan kun je elk woord wel als een scheldwoord zien. Daarnaast heeft het weinig
zin om een term af te schaffen die al jaren door iedereen gebruikt wordt.
Afschaffen term allochtoon goede zet. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 44) > Boven 80 jaar niet meer rijden buiten bebouwde kom > eens 22% oneens 78%

®

Over Jewagas
Jewagas, gevestigd in Wanssum, is al ruim 35 jaar actief met
het verkopen van propaan, industriële gassen zoals argon,
argon menggassen, stikstof, zuurstof, en CO2. Wij zijn een nononsense organisatie, platte organisatiestructuur, flexibel, snel
en vakkundig. We zetten de klant centraal en bieden een te
begrijpen en overzichtelijk verhaal. Jewagas beschikt over een
uiterst modern wagenpark bestaande uit een tiental tank- en
flessenwagens.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een
7 november 2016 t/m 24 maart 2017

Toverland Winter

Overdekte themagebieden geopend

19, 20 & 26, 27 november 2016

Sinterklaasfestijn

Toos krijgt bezoek van
de Sint en zijn Pieten

25 & 26 december 2016

Kerstbrunch- en buffet
Overheerlijk genieten in
een betoverende sfeer

24 december t/m 8 januari 2017

Magische Winterweken
Overdekte themagebieden
& Troy Area geopend

Info en tickets:

www.toverland.nl

Vrachtwagenchauffeur m/v
Wat ga je doen?
Als vrachtwagenchauffeur zorg je voor onze transporten met
tank- en flessenwagens naar klanten in Nederland en Duitsland. Het betreft enkel dagritten. De werktijden zijn flexibel en
afhankelijk van de dagelijkse planning.
Wat vragen wij?
• Je bent in het bezit van rijbewijs CE en code 95
• Je bent in het bezit van CCV-B chauffeursdiploma en ADR,
tank en stukgoed (mogelijkheid tot het eerst behalen van het
ADR certificaat is aanwezig)
• Competenties: zelfstandig, flexibel, stressbestendig,
initiatiefrijk, communicatief vaardig en klantgericht
Wat bieden wij?
• Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
• Goed salaris conform CAO Brandstoffenbedrijf
Heb je interesse?
Neem dan z.s.m. contact op met
Rogier van Leendert,
tel: 0478-532525 of per email
rvleendert@jewagas.com

Ik word
gek
Voor mijn opleiding deed ik
acht weken onderzoek naar
complottheorieën. Hoe denken
de mensen die in deze materie
geloven? Op het eerste oog
een leuk onderwerp, maar pas
op, je wordt zelf gek.
Wat doe je als je begint aan
een onderwerp waar je weinig
van afweet? Precies, je gaat je
inlezen. Het nadeel van deze stof
is dat je vooral veel voorbeelden
voorgeschoteld krijgt van
complottheorieën. Super
interessant natuurlijk. Maar pas
op, geloof niet alles. Complot
theorieën staan bekend om
hapklare theorieën waarin je
wordt meegesleurd en die je
uiteindelijk gaat geloven.
Ik kwam bij een UFO-spot
meeting terecht in Otterlo.
En kwam terug met te veel
informatie, te veel bijgeloof en
als kers op de taart een snel
heidsboete van 62 euro.
De aliens hebben klaarblijkelijk
mijn snelheid gesaboteerd. Ik
zou nooit te hard rijden… Dan ga
je verder met het onderzoek, je
bekijkt alles wat kritischer en
denkt dat het complotdenken bij
je weg is. Maar nee, dat is
allemaal een complot. Op inter
net staan zo veel misleidende,
interessante video’s, dat ik
constant uit mijn ‘hardwerkende
gemoedgesteldheid’ raak.
Ondertussen ben je twee uur en
twintig filmpjes verder. ‘UFO
revealed’ of ‘zombi invasion is
real’ halen mij van het goede
pad af. Nou schatjes van me, wat
denk je wat dan de beste keuze
is? Geen flauw idee, dat had ik
dus ook. Maar na een tijdje had
ik het. Ga eens gestructureerd te
werk en stel deadlines op. En
wow, it’s a gift from heaven!
Zonder fatsoenlijk plannen had
ik op dit moment nóg voor mijn
pc gezeten en was mijn onder
zoek uit de hand gelopen. Dus
haal het complot uit het complot
voordat er samen wordt gezwo
ren om jou in complotten te
geloven. Anders kom je bedro
gen uit.
Speculeer ze, Niels
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Agrarische ondernemers en leefbaarheid…
We hebben afgelopen dinsdag tijdens de raad de begroting 2017
behandeld. Het CDA heeft opgeroepen nu meer de focus te leggen op de
economische agenda van de gemeente.
Natuurlijk vinden wij dat het
sociaal domein alle aandacht behoeft,
maar dat is via een groot aantal
wettelijke taken qua uitvoering al
bij de gemeente ondergebracht.
Economie is in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van ondernemers
en werknemers. Wij vinden dat

we ondernemers maximaal moeten
faciliteren en waar nodig ook een
aanjagende rol moeten pakken. Als
we over economie praten dan praten
we ook over de agrarische sector. Wij
merken te vaak dat deze sector zowel
landelijk als regionaal te eenzijdig
benaderd wordt als een sector die

alleen maar overlast bezorgt. Echter,
onze agrarische sector en specifiek
de veehouderij heeft bijvoorbeeld
dierenwelzijn hoog in het vaandel zitten
gekoppeld aan duurzaamheid en een
goed milieu. En ja, daar horen stallen
bij met een omvang die dit ook kunnen
waarmaken. Wij als CDA staan achter
deze sector, omdat ze al decennialang
gezorgd hebben voor een economische
bedrijvigheid. Dat heeft ook geresulteerd
in prachtige bedrijven die wereldwijd

hun kennis en kunde, opgedaan in deze
regio, verder uit kunnen dragen. Wat
heeft dat met leefbaarheid te maken??
Nou eigenlijk alles. Denk en kijk maar
eens goed als u naar verenigingen en
activiteiten in uw dorp gaat met de
gedachte: “Wie is er actief in en om
nabij de agrarische sector?” Precies…dat
zijn de ondernemers met leefbaarheid in
hun genen.
Alex Janssen,
CDA Horst aan de Maas

Doorknokken: Diederik Samsom bezoekt Sevenum
Diederik Samsom heeft zich opnieuw gekandideerd als lijstrekker voor
de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij wil doorknokken.
“Samen bouwen aan een verbonden Nederland, waarin iedereen kan
profiteren van het herstel. Een zorgzame samenleving waar je veilig bent
en jezelf kunt zijn.” Op dinsdagavond 15 november komt hij naar de Gaper
in Sevenum en gaat hij met ons in gesprek over zijn drijfveren, ambities
en plannen.
Diederik Samsom wil met ons in
gesprek over de afgelopen, moeilijke,
periode: “Nederland stond er slecht
voor. Er kwamen maandelijks 24.000
werklozen bij. Daar sta je dan
met je goeie verhaal. Tegenover

die werkloze ouderen die niet eens
meer antwoord krijgen op hun
sollicitatiebrieven. Wat moest ik tegen
ze zeggen? U heeft het waarschijnlijk
net zo gevoeld. Maar na vier jaar
hard werken is er nu een wereld van

verschil. De economie groeit en de
werkloosheid daalt snel. Iedere maand
vinden 20.000 mensen een nieuwe
baan. De koopkracht stijgt weer. De
ongelijkheid neemt af. De armoede
daalt. En onze energievoorziening
wordt eindelijk echt schoner, dankzij
de aanleg van grote windparken op
zee.”
“De opdracht die voor ons
ligt is zo mogelijk nog groter. Nu
Nederland herstelt van de crisis is het
onze taak om ervoor te zorgen dat
die vooruitgang er niet alleen voor

enkelen, maar voor iedereen is.
Daarvoor is een nieuwe
investeringsagenda voor Nederland
nodig. We moeten zelf weer richting
geven aan de toekomst. Investeren in
maakindustrie. Duurzame technologie.
Zo bouwen we aan een schone
economie die goed en voldoende
werk biedt voor iedereen. Ik wil
investeren in het beste onderwijs
ter wereld, vooral vakonderwijs.
Zodat ieders talent tot bloei kan
komen. Investeren in een zorgzame
samenleving, waarin we meer naar

elkaar omkijken en de zorg voor
iedereen bereikbaar houden. En we
moeten meer investeren in elkaar.
In een samenleving waarin iedereen
zich veilig voelt, en zichzelf kan
zijn. Met hoofddoek, in minirok of
met keppel. Waarin we met al onze
verschillen samen één zijn.”
Hierover wil Diederik Samsom
met ons in gesprek. We nodigen
iedereen van harte uit om met ons
mee te praten.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Democratie de mond gesnoerd?
Een paar jaar geleden heeft de meerderheid van de raad (de
coalitiepartijen) besloten dat een van de kernpunten van de lokale
democratie het dualisme, in Horst aan de Maas niet nodig is. En nu lijkt
diezelfde meerderheid een ander recht het stellen van vragen te willen
inperken.
Een van de belangrijkste taken
van de gemeenteraad is, net als de
Tweede Kamer, het controleren van
de regering en het college. Een van
de middelen daarvoor is het stellen
van vragen. Raadsleden moeten

onbelemmerd elke vraag kunnen
stellen. Maar het komt steeds vaker
voor dat andere raadsleden bij vragen
van de oppositie kritische opmerkingen
maken in de trant van: al die vragen
zijn veel te duur, vraag daarvoor maar

eerst budget in de begroting; waarvoor
stellen jullie eigenlijk die vragen?; je
doet er toch niets mee, dus hou maar
op. Dergelijke opmerkingen zijn vooral
bedoeld om het stellen van vragen
te ontmoedigen en eigenlijk wil men
daarmee bereiken dat er minder
controle op het college wordt gedaan.
D66 maakt dergelijk opmerkingen
over de inbreng van anderen niet,
hoewel wij die ook wel eens saai en
irrelevant vinden of dat ze overduidelijk

groot assortiment
vaste planten en bomen

vanuit een bepaalde belangengroep
worden gedaan. Wij doen dat niet en
verwachten dat ook anderen dat niet
doen. Wij gaan gewoon door met het
stellen van vragen, ook als anderen
ons proberen de mond te snoeren.
Wilt u met ons in gesprek? Elke eerste
zaterdag van de maand zijn we voor u
in de bibliotheek van Horst van 11.00
tot 12.00 uur.
Henk Kemperman,
D66 Horst aan de Maas
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Huishoudboekje
gemeente digitaal

Klein Chemisch Afval

De gemeentebegroting moeilijke kost? De gemeente Horst aan de Maas introduceert de
digitale begroting: een publieksvriendelijke versie van de begroting op internet. Het digitale
huishoudboekje van de gemeente werd gepresenteerd tijdens de raadsbehandeling van de
begroting 2017 op dinsdag 8 november.

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

Uitgebreid GGD-onderzoek
naar gezondheid Limburgers

Ongeveer 150.000 inwoners van Limburg ontvingen eind september een uitnodiging van hun
GGD om mee te doen aan de ‘Gezondheidsmonitor volwassen en ouderen 2016’. De GGD’en
doen dit onderzoek omdat alle gemeenten graag willen weten hoe het met hun inwoners gaat.
Om dat goed in beeld te krijgen voeren de
GGD’en dit onderzoek gelijktijdig, eens in
de vier jaar, uit onder de inwoners van zeventien jaar en ouder. De eerste onderzoeksresultaten maakt de GGD in de loop van 2017
bekend.
Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen,
is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de

vragenlijst invullen. Alleen zo kunnen gemeenten een duidelijk beeld krijgen van de gezondheid, leefstijl, zorggebruik en zorgbehoeften
van hun inwoners.
Meer informatie?
Meer informatie: www.ggdlimburgnoord.nl /
www.ggdzl.nl

10 bedrijven
Publieksvriendelijk
Hoe komt de gemeente aan haar geld en waar
gaat dat geld naar toe? Het staat allemaal in
de gemeentelijke begroting, maar dit is niet
bepaald een publieksvriendelijk boekwerk.
Om inwoners beter te informeren over het
financiële reilen en zeilen van de gemeente
beschikken we voortaan over de digitale
begroting.

Eenvoudig en overzichtelijk
Iedereen heeft nu de mogelijkheid om op een
eenvoudige en overzichtelijke manier de financiële huishouding van de gemeente te doorzoeken. Hierbij is er bijvoorbeeld ook aandacht
voor de projecten die de komende tijd extra
aandacht krijgen in ons gemeentelijk beleid.
U kunt de nieuwe digitale begroting raadplegen
via onze website www.horstaandemaas.nl

Gratis ‘dakscan’ asbest
en energiemaatregelen
Per gemeente in Limburg kunnen maximaal 10 bedrijven op kosten van de provincie een
dakscan laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau. In deze scan worden de mogelijkheden voor asbestsanering, energiebesparing en energieopwekking in beeld gebracht.
Ook wordt in de scan aangegeven welke mogelijkheden het bedrijf heeft om hun asbestdak
effectief te verwijderen.
Welke bedrijven komen in aanmerking?
Limburgse bedrijven in de industrie-, logistieke- of onderhoudssector met een asbestdak
komen in aanmerking voor deze dakscan.

Het echtpaar
Cox – Janssen
uit Horst vierde
afgelopen week
hun 60 jarig huwelijksjubileum.
Uit handen van
de burgemeester
ontvingen zij een
boeket bloemen
en het herinneringsbord.

De heer Sijbers
uit Sevenum
vierde zijn 100e
verjaardag
Burgemeester
Kees van Rooij
feliciteerde hem
persoonlijk.
Namens de
gemeente overhandigde hij een
boeket bloemen
en het koperen
herinneringsbord.

Vóór 25 november aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u in aanmerking
komen voor een dakscan? Neemt u dan vóór
25 november contact op met de gemeente
Horst aan de Maas: 077- 477 97 77 of gemeente@horstaandemaas.nl. De gemeente
toetst uw aanmelding op de voorwaarden van
de provincie. Bij meer dan 10 aanmeldingen
kiest de gemeente in principe voor de bedrijven
met het grootste dakoppervlak.

Provincie zet in op versnelling asbestopgave
Het aanbieden van de dakscan is een actie van
de provincie Limburg. Op 1 januari 2024 mogen
particulieren, bedrijven en instellingen namelijk
geen asbestdaken meer hebben. De provincie
wil het opruimen van asbestdaken stimuleren
met haar actieprogramma ‘Met energie naar
Limburg zonder asbest’. De dakscan is daar
onderdeel van.
Landelijke subsidie
Het verwijderen van asbestdaken wordt landelijk gestimuleerd met de Subsidieregeling
verwijderen asbestdaken. Kijkt u voor meer
informatie op www.rvo.nl

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende:
America
Zwarte Plakweg 69
Midden Peelweg 6
Jacob Poelsweg 30
Hegelsom
Bosstraat 63

Horst
Tienrayseweg 10b
Veld Oostenrijk 13
Lottum
Grubbenvorsterweg 18
Sevenum
Gelderdijk 15

De Sondert 15
Steeghoek 4-6
Swolgen
Legert 1
Tienray
Spoorstraat 50
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Hegelsom wint duel na
veldleegloop in Lottum
enthousiaste
Nedalpac BV, Gezocht:
een vermarkter
van verse groenten & fruit ,
gevestigd op Fresh Park Venlo, vraagt enthousiaste

werkstudenten
(m/v)
OPROEPKRACHTEN M/V

Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Lottum is dit seizoen vroeg begonnen met het weggeven van cadeautjes. Waar Sinterklaas aanstaande zaterdag
het land binnenkomt, was Lottum er een week eerder bij om de cadeaus uit te delen. Tijdens de wedstrijd van het
eerste team van voetbalvereniging VV Hegelsom tegen het eerste team van SV Lottum op zondag 6 november in
Lottum vielen er drie rode kaarten voor de thuisploeg. Dit werd in een matige 1-2 omgezet door Hegelsom.

Ben jij als scholier/student op zoek naar een leuke bijverdienste?
En ben jij bereid om zaterdags en/of tijdens schoolvakanties (16+) dan wel
(ideale bijbaan voor studenten)
‘s avonds (18+) je handen te laten wapperen bij het in- en verpakken van
groenten en fruit en/of logistiek.

De eerste minuten van de wedstrijd
viel er weinig te beleven en waren de
supporters vooral bezig om de ideale
ze afdeling Ontvangst/Verzending zijnAlswe
op zoek naar enthousiaste studenten of
jij denkt….
plek te vinden om zo min mogelijk
en die van aanpakken
weten
en die op flexibele
zaterdagen/of zondagen,
de avonduren
die jeugdige
enthousiaste,
werkstudent
te kunneninzijn,
koude wind te vangen. Na een minuut
schoolvakanties groenten
en fruit willen en
orderpicken.
vanaf 18 jaar.
die betrouwbaarheid
leergierigheidLeeftijd
uitstraalt.
of twintig kreeg Lottum een vrije trap
Dan hebben wij voor jou…
op de middenlijn. Johan Vullings schoot
nteresse stuureen
danuitdagende
een korteenmotivatie
metgoede
CV t.a.v.
Anita Hegger,
P&O-functionaris,
leuke job met
verdiensten
in een gezonde/
de bal namens Lottum richting het
groene
m@nedalpac.nl. Voor meer informatie
kijk omgeving.
op www.nedalpac.com.
strafschopgebied van Hegelsom, Joris
Schriftelijke reacties mag je sturen naar: Nedalpac BV, t.a.v. HRM
Hagens zag er even niet goed uit toen
Postbus 3224, 5902 RE Venlo of naar hrm@nedalpac.nl
hij mistastte. Dit resulteerde in de 1-0
voorsprong van Lottum terwijl beide
ploegen amper in de buurt van het
doel konden komen. Enkele minuten
later volgde er een flinke charge op
Jordi Geurts, wonder boven wonder

kreeg Remy Bongers van Lottum slechts
een gele kaart. Enkele minuten na dit
incident kreeg Lottum alsnog een rode
kaart toen Johan Vullings hands maakte
in het strafschopgebied. Hegelsom
kreeg een penalty en deze werd gemist
door Jordi Janssen. De ruststand was
1-0.
Na rust kreeg Lottum al snel
genoeg de tweede rode kaart van de
wedstrijd. Menig supporter langs de
kant had niet in de gaten wat er was
gebeurd, maar volgens de scheidsrechter was er genoeg aanleiding voor een
rode kaart. Hegelsom kreeg door dit
incident een vrije trap vanaf een meter

of 18, de bal werd licht aangeraakt
door de muur waardoor de keeper er
niet meer bij kon, waardoor Damian
Linders een doelpunt bij kon schrijven.
Een kleine drie minuten later was het
weer raak voor Hegelsom, na enkele
goede acties vloog de bal voor en
werd deze er door een Lottums been
ingewerkt. Lottum kreeg nog een derde
rode kaart na een gemene tackle op
Niek Peeters. Remy Bongers kon er
terecht met twee keer geel vanaf.
Lottum kon logischerwijs met drie man
minder niets meer klaarspelen waardoor Hegelsom de drie punten mee
naar huis mocht nemen.

Set Up wint met 4-0
van Hovoc
Door: volleybalvereniging Set Up
De meiden van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo hebben op zaterdag 5 november gespeeld tegen het
tweede team van Hovoc uit Horst. Na de met 4–0 gewonnen wedstrijd tegen Avance DS 2 wilden de meiden van
Set Up DS 1 deze lijn doorzetten.

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.

Onze klant Wijnen Square Crops specialiseert
zich sinds 1990 in de teelt van paprika’s en
komkommers. Voor hen zijn wij op zoek naar:

Technisch-logistiek medewerker – Vac.nr. P012710

Je gaat diverse machines en apparaten repareren en onderhouden. Bij
storingen ben jij het aanspreekpunt. Ook voer je logistiek werk uit. Je
hebt een technisch mbo-diploma en ervaring.

Logistiek medewerker – Vac.nr. P012715
Sorteren, verpakken, voorraadbeheer en orders verzendklaar maken:
jij verzorgt het hele proces in de loods. Je hebt logistieke
werkervaring en kunt met een heftruck of EPT overweg.

Assistent teeltchef glastuinbouw – Vac.nr. P010643

Als rechterhand van de teeltchef stuur je de komkommerteelt aan. Klimaatbeheersing, watergift en gewasbescherming - je doet het allemaal.
Ook instrueer je medewerkers en draai je mee storingsdiensten.

Meewerkend voorman glastuinbouw – Vac.nr. P012713

Je gaat teeltwerkzaamheden combineren met de aansturing van medewerkers. Problemen los je adequaat op. Je hebt leidinggevende capaciteiten, gevoel voor kwaliteit en affiniteit met de tuinbouw.
Je gaat aan de slag in een groeiend, professioneel en innovatief bedrijf
en de arbeidsvoorwaarden zijn goed. Je start met werken via AB Werkt,
maar bij gebleken geschiktheid zijn er mogelijkheden voor een vast contract bij de opdrachtgever.
Voor meer informatie over het bedrijf zie www.square-crops.com

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

De eerste set begonnen de
meiden van Set Up DS 1 wat
moeizaam. Al snel keken ze tegen
een achterstand van 6-3 aan. Hovoc
DS 2 bleef druk zetten en zo werd
de achterstand vergroot naar 11-6.
Door een goede servicebeurt van de
meiden van Set Up DS 1 kwamen ze
terug naar een 11-12 voorsprong.
Set Up DS 1 bleef erg goed serveren,
waardoor er door de meiden van
Hovoc DS 2 geen aanval meer terug
kwam. Zo werd de voorsprong
vergroot naar 13-15, en uiteindelijk
werd deze set via 14-20 gewonnen
met 15-25. De meiden van Set Up

DS 1 wilden het goede spel van de
eerste set vasthouden, dus begonnen
ze ook weer goed aan de tweede set.
Zo stonden ze voor met 5-8, maar
door wat slordigheid en persoonlijke
fouten kwamen de meiden van
Hovoc DS 2 terug tot 11-11. De rest
van de set bleef het erg gelijk op
gaan, maar door weer een goede
servicedruk kwam het team op
een 18-22 voorsprong. Door mooie
aanvallen werd deze set uiteindelijk
binnengesleept met 19-25.
De derde set werd ook weer
meteen goed begonnen. Set Up bleef
erg goed de servicedruk behouden.

Zo kwamen de meiden op een 5-6
voorsprong. Door deze servicedruk de
hele set door te zetten en een goede
passing werd deze set uiteindelijk via
9-15 en 16-21 ook weer gewonnen
met 19-25. Set Up wilde de volle 5
punten binnenslepen, dus werd er
de vierde set nog hard voor geknokt
om te winnen. De meiden begonnen
slecht. Hovoc zette veel druk waardoor
er tegen een achterstand van 6-3
werd aangekeken. Maar door weer
een erg goede servicedruk knokte Set
Up zich terug naar 11-11. Uiteindelijk
werd via 12-19 en 13-23 de set
binnengesleept met 14-25.

Meterik en Melderslo
in evenwicht
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
De eerste teams van RKSV Meterik en SV Melderslo speelden op deze koude Allerzielenzondag 6 november op
sportpark De Vonckel geen hartverwarmende wedstrijd. Mede door de strakke wind waren er weinig vloeiende
combinaties en werd er veel balverlies geleden. Meterik creëerde met name in de tweede helft de betere kansen en
had met wat geluk een overwinning kunnen behalen. Uiteindelijk werd het een 1-1 gelijkspel waarmee beide
teams tevreden konden zijn.
In de eerste helft kreeg Melderslo
één echte kans uit een vrije trap op
20 meter van de goal. Bart Verheijen
schoot via de Meterikse muur over.
Uit de toegekende corner kon Melderslo
een tweetal keren inschieten, maar
de inzetten werden door Meterik
verdedigers geblokt. Vlak voor rust ging
voor Meterik Huub Kleuskens via de
vleugel de diepte in, maar zijn voorzet
werd door Dirk van Rengs naast gekopt.
Vervolgens stuurde Dirk zijn broer Gijs
de diepte in, maar zijn inzet werd
geblokt.
Was het de warme thee of hadden
de trainers de spelers de nodige

impulsen gegeven? Na de rust kwam
er kwam met name bij de groenwitten
meer vuur in de wedstrijd. Koen Jakobs
van Meterik zette een solo in vanaf
de middenlijn, maar zijn inzet ging
naast het doel. Bart Verheijen schoot
vervolgens voor de roodwitte, een
mede op ‘advies’ van zijn supporters
toegekende vrije trap naast. In de
tegenaanval leek Koen Jakobs de 1-0
te scoren, maar zijn magistrale inzet
vanaf de hoek van het strafschopgebied
belandde op de binnenkant van de
paal, maar ging niet in het doel.
Toch kwam Meterik na een uur op
voorsprong. Dirk van Rengs ontfutselde

een verdediger de bal speelde de
vrijstaande Dré Peeters aan en deze
schoot de 1-0 binnen. Koen Jakobs
kreeg nog een goede kans op de 2-0
maar hij kopte recht op de keeper en
even later ging een inzet nog rakelings
voorlangs. Meterik gaf het initiatief
uit handen zonder dat Melderslo echt
gevaarlijk werd. Maar een kwartier
voor tijd krulde Bart Verheijen een
corner naar de tweede paal en de
vrijstaande Casper de Swart nam de bal
ineens op de slof en schoot prachtig
de 1-1 binnen. De overtuiging ontbrak
bij beide teams om nog voor de
overwinning te gaan.
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Sevenumse kickboksclub ontvangt
wereldkampioen
Viervoudig wereldkampioen kickboksen Ernesto Hoost gaf op zondag 6 november een kickboksseminar in
sportcomplex de Kruisweide in Sevenum. Hij werd uitgenodigd door Buro Daad-Kracht. “Het is fantastisch dat
Ernesto hier is. Een droom die uitkomt.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

tips en tricks te geven. Hoost heeft
vier wereldtitels kickboksen achter zijn
naam staan. Organisator en kickbokstrainer Chris Pauwels uit Sevenum zag
zijn titelgevechten op tv. “Ernesto heeft
voor 70.000 mensen gevochten. Het is
fantastisch dat hij nu hier is. Een droom
die uitkomt.”

Geen wereldje
vol agressie

De kickboksers in de zaal van
sportcentrum Kruisweide in Sevenum

stompen fanatiek op elkaars handschoenen als Ernesto Hoost ze even

vraagt te stoppen. Hij roept iedereen
in een kring bij elkaar om specifieke

Pauwels is met zijn Buro DaadKracht sinds een tijdje bezig kickbokstrainingen te geven in deze sporthal in
Sevenum. Hij merkt dat de sport steeds
populairder wordt. “Het ledenaantal
is echt omhoog geschoten. Mensen
zien dat je je met kickboksen op fysiek
én mentaal vlak kunt verbeteren”,
aldus Pauwels. Hij noemt als voorbeeld kinderen die de diagnose ADHD
gekregen hebben. Een van de mogelijke gevolgen van ADHD is dat zij zich
slecht kunnen concentreren. “Je ziet dat
kickboksen hen daarbij kan helpen. Ik
hoorde onlangs nog van een van mijn
leerlingen dat die echt heeft gemerkt
dat zijn concentratie erop vooruit is
gegaan.”
Een van de deelnemers aan
het seminar is Iris Boom (21) uit
Broekhuizenvorst. Zij is even van de

vloer gestapt om uit te rusten. Boom
ervaart de aanwezigheid van wereldkampioen Hoost als speciaal. “Ik leer er
heel veel van.“ Boom is sinds enkele
maanden weer terug in training.
Daarvoor was ze ernstig geblesseerd.
“Niet door het kickboksen hoor. Ik heb
na een val van de trap mijn enkelband
en achillespees gescheurd.”
Fysiotherapeut Bart Driessen staat
aan de zijlijn te kijken. Volgens hem
valt het wel mee met de hoeveelheid
blessures door het kickboksen. “Degene
die hier aan mee doen zijn over het
algemeen geen mietjes. Bij voetballen
komen bijvoorbeeld veel meer blessures voor”, vertelt Driessen.
Pauwels doet met zijn kickboks
training zijn best om van het ouderwetse beeld dat mensen van de sport
hebben af te komen. “Mensen denken
toch vaak dat dit een wereldje vol met
agressie is. Hier geldt de regel dat
alles wat mensen hier leren binnen de
muren van de Dojo blijft. Van mensen
die dit buiten toepassen nemen we als
vereniging afscheid”, vertelt Pauwels.
Hij wil een toegankelijke club zijn.
”Het is niet zoals vroeger, toen je bij
thaiboksverenigingen direct de ring
in mocht om afgesmeerd te worden.
Iedereen is hier welkom, zowel de
jeugd als ouderen.”

SOMEREN
A.S. ZONDAG
GEOPEND
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

TOPDEAL

HOOGGLANZENDE
KEUKEN

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

5.998,-

Incl. Granieten werkblad en achterwand,
5 luxe ATAG apparaten en eenhendelmengkraan vol RVS.
Leverbaar in 12 hoogglans
kleuren.
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Kansen over en weer

Sporting speelt gelijk
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van voetbalvereniging Sporting ST speelde op zondag 6 november tegen VV Koningslust.
De eindstand werd 2-2. Een uitslag waar beide teams van tevoren géén genoegen mee hadden genomen. Met drie
punten zou zowel Sporting als Koningslust een aanzienlijke sprong voorwaarts maken in de vijfde klasse E. Omdat
beide teams niet goed omsprongen met de kansen eindigde de wedstrijd in 2-2.
Het eerste halfuur was Koninglust
de betere ploeg. De thuisploeg zette
vanaf de eerste minuut de verdediging
van Sporting ST onder druk en voetballend kwamen de gasten er moeilijk

uit. De 1-0 in de 9e minuut van Roel
Ghielen kwam dan ook niet als een
verrassing. Voorzichtig kwam Sporting
ST meer in de wedstrijd. Duels werden
vaker gewonnen en enkele aanvallen

werden door de thuisploeg opgezet.
Hoewel het spel zich nog voornamelijk
afspeelde op de helft van Sporting ST
bleek de verdediging van Koningslust
kwetsbaar. In de 37e minuut kwam

Sporting langszij door een mooi schot
van Rik Miltenburg. In de tweede helft
was er veel meer geloof te bespeuren
bij Sporting ST. Er waren kansen over
en weer maar Niel Jeuken wist namens
Koningslust in de 62e minuut het net
te raken: 2-1. Sporting ST drong aan,
kreeg kansen, maar scoorde lange tijd
niet. Koningslust toonde aan aanvallend sterk te zijn, maar keeper Bram

hield de goal potdicht. Tegen het einde
van de wedstrijd was het dan toch raak
voor Sporting ST. Stan Teeuwen werd
naar de grond gehaald in het zestienmetergebied en de goedfluitende
Janssen wees naar de stip. Tim van
Rijswick rondde koeltjes af: 2-2.
Volgende week opnieuw kansen
voor Sporting in de thuiswedstrijd
tegen Kronenberg.

Geplaagd door blessureleed

Gelijkspel voor hockeyheren HCH
Door: hockeyclub Horst
De mannen van Horst verzamelde op deze druilerige zondagmiddag 6 november rond 12.30 uur om een
Aquarius-loze trip naar Don Quishoot, de studentenclub in Eindhoven, af te leggen.
Don Quishoot is vernoemd naar
een Spaans vernuftig edelman, maar
ook dwaze held Don Quichot. Daar
moet je de auto op een behoorlijke
afstand parkeren alvorens je bij
de club geraakt. Geen probleem
als het zonnetje schijnt, de schrale
noordoostenwind en de plaatselijke

bui maakten dit echter geen prettige
tocht richting de eeuwige jachtvelden.
De herfstachtige toon was gezet
en de beginfase, op het met
herfstbladeren bedekte veld, was dan
ook stormachtig: de studenten leken
last te hebben van tentamenstress en
rond de twintigste minuut was van de

brilstand geen sprake meer. Na ietwat
gelukkig combinatiewerk werd de
0-1 klinisch door Horst binnen getikt.
Don Quishoot kon de eerste helft niet
echt aanzetten en met deze minimale
voorsprong ging Horst de rust in.
Op voorsprong komen is niet iets
nieuws voor Horst, doorgaans pakt

dit echter fnuikend uit, aangezien
de bereikte voorsprong regelmatig
uit handen gegeven werd. In de rust
werd dus nog maar eens benadrukt
dat pakjesavond op 5 december is én
niet eerder. Geen cadeautjes vandaag
voor de tegenstander. Helaas werd
Horst de laatste weken geplaagd
door blessureleed en vrij snel na rust
viel de doelpuntenmaker aan Horster
kant helaas uit. Tel daarbij op dat

Don Quishoot een heuse Blitzkrieg
richting de Horster defensie op touw
zette, wat de situatie behoorlijk
spannend maakte. Dit offensief vond
een scheur in de verdediging: tien
minuten voor tijd viel de gelijkmaker
via een strafcorner. De paalstand
was een feit, de storm ging liggen
en er kon met gemengde gevoelens
een drankje genuttigd worden in de
kantine.

Zwarte band
voor leerlingen
Pencak Silat
Twee jonge leerlingen van Handai-Tolan Pencak Silat in Sevenum,
Loek Willemse en Cas Crienen, hebben op woensdag 2 november hun
zwarte band ontvangen.

FACEBOOK.COM/MEULENDIJKSSPORT

Bij Pencak Silat is dit de eerste
band die je kunt behalen. Pencak
Silat is een vechtsport in de breedste
zin van het woord. Deze van origine
Indonesische krijgskunst heeft door
de jaren heen tot ver buiten de

Aziatische grenzen aan populariteit
gewonnen. Met elementen van
judo, jiujitsu en kickboksen worden
meerdere zelfverdedigingstechnieken
gecombineerd tot één veelzijdige
bewegingsvorm.
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HZPC aan de start op NK
Door: zwemvereniging HZPC Horst
In Hoofddorp werd van vrijdag 4 november tot en met zondag 6 november het NK zwemmen georganiseerd.
HZPC Horst werd hier vertegenwoordigd door zeven deelnemers, onder begeleiding van hoofdtrainer/coach
Mark van Enckevort.
Manon Koster zwom de 400 meter
wisselslag, 200 vlinderslag en de 100
wisselslag. Op de 400 wisselslag zette
ze in de ochtend een prima tijd neer
en in de B-finale (plek 9 tot en met 16)
verbeterde ze haar persoonlijke record.
Ook op de 100 wisselslag zwom ze een
pr. Op de 200 vlinderslag bemachtigde
ze een plek in de A-finale.
Serafina Vlijt startte op alle vlinderslag-afstanden. Op de 100 en 200
meter vlinderslag kwalificeerde ze zich
voor de B-finale. Op de 200 vlinderslag
verbeterde ze in deze finale aanzienlijk
haar serietijd.
Ingrid van Horen zwom de zware
afstanden 400 wisselslag, 200 vlinderslag en 400 vrijeslag. Op de 400 wis-

selslag mocht ze starten in de B-finale.
Daarnaast zwom ze een mooi pr op de
400 vrijeslag.

Kwalificatie
Judith van Meijel kwam dit
weekend aan de start op de 50 en
100 meter schoolslag en rugslag.
Ondanks haar blessure kwam ze op de
rugslag-afstanden dicht in de buurt van
haar pr’s. Op de 100 rugslag kwalificeerde ze zich voor de B-finale.
Floor Weijmans en Imke van den
Hoef kwamen allebei individueel aan
de start op de 100 en 200 vlinderslag.
Floor bleef op de 100 vlinder net boven
haar pr, maar zwom op de 200 vlinder
een pr van 4 seconden. Bij Imke gingen

de vlinderslag-afstanden wat moeizamer. Zij revancheerde zich in de 4x100
meter vrijeslag-estafette. Björn Piket
liet van zich horen op de 100 en 200
vrijeslag. Op beide afstanden kwam hij
dichtbij zijn persoonlijke besttijden.
Tot slot kwamen de dames, in
wisselende samenstellingen, aan de
start op de estafette-onderdelen. Op de
4x100 wisselslag eindigden Manon,
Judith, Serafina en Ingrid als negende.
Onverwachts mochten zij zich nogmaals
bewijzen in de A-finale. Dat gold ook
op de 4x200 vrijeslag. Serafina, Floor,
Manon en Judith plaatsten zich als
vijfde voor de A-finale, verbeterde hier
hun serietijd en eindigden uiteindelijk
als zevende.

Vijfde overwinning
heren HOVOC

Sparta’18
buigt achterstand
om in winst
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum begon
zondag 6 november slecht aan de uitwedstrijd tegen Stormvogels ’28 uit
Siebengewald.
bracht Sparta’18 op 2-1. Na rust heeft
Sparta’18 wilskracht getoond. In de
57e minuut trok Sparta’18 de stand
gelijk en scoorde Pim Wijnhoven,
tussen een drukke menigte, uit een
corner. Vlak daarna, in de 64e minuut
maakte Freek Wijnen de winnende
goal na goed doorzetten en een prima
voorzet van Jeroen Smits. In de slotfase deed Stormvogels’28 er alles aan
om de gelijkmaker te scoren, echter
hield Sparta’18 stand. Verder dan een
schot op de bovenkant van de lat en
veel lange ballen kwam de ploeg uit
Siebengewald niet. Door de belangrijke overwinning nestelt Sparta’18
zich weer aan de top van de ranglijst.
Volgende week volgt de lastige uitwedstrijd tegen SJVV uit Deurne.

Het leed, op een slecht en moeilijk bespeelbaar veld, veel balverlies
wat er toe leidde dat Stormvogels’28
meerdere kansen kreeg. In de
19e minuut kwam Stormvogels’28 op
voorsprong door een eigen doelpunt
van Sparta’18-verdediger Jeroen Smits.
Twee minuten later was het alweer
raak en verdubbelde Stormvogels’28
de score tot 2-0. Sparta’18 stelde daar,
behalve een goede mogelijkheid voor
Pim Nellen, nauwelijks iets tegenover.
Het laatste kwartier voor rust gingen
de Sevenummers op zoek naar de
aansluitingstreffer. Vlak voor rust, in
de 42e minuut, kreeg Sparta’18 een
terechte penalty na een handsbal in
het beruchte zestienmetergebied.
Freek Wijnen benutte deze kans en

Door: volleybalvereniging Hovoc
Hovoc HS1 reisde zaterdag 5 november naar Berlicum om het op te nemen tegen Hands-up HS2. Het eerste
vrouwenteam van Hovoc DS1 wachtte thuis VC Landgraaf DS1 op.
Na de herfstvakantie was het
Hands-Up die de Horster mannen van
Hovoc verwelkomde. Coach Bob Soberjé
was allerminst gerust en hamerde op
gemaakte afspraken. Dit kwam in het
begin van de wedstrijd goed uit, want
daar werd ruimschoots gewonnen,
19-25. Hands-Up was geenszins van
plan om het op te geven en startte met
een nieuwe samenstelling de tweede
set. De mannen van Hovoc presteerden
benedenmaats. Dat was in de stand
te merken. Hands-Up was nooit ver
weg. Korte series volgden elkaar op en
de wedstrijd lag helemaal open. Het
dubbeltje viel met een 22-25 winst net
de kant van Hovoc op. In de derde set
nam de servicedruk af en Hands-Up

had een steeds beter antwoord op de
aanval van Horst. Toch lukte het om
een bescheiden voorsprong van 20-23
op te bouwen. Er werd al gefantaseerd
over de winst en Hands-Up schudde
Hovoc ruw wakker om hun achterstand
om te buigen in een voorsprong. Enkel
setpoints werden afgewerkt en Hovoc
verzuimde alert op te treden. Hands-Up
zat in een schwung en dwong verdiend
een zege van 27-25 af op Hovoc.
Geheel uit het lood geslagen werd er
aan de vierde set begonnen. Hands-Up
drukte door en nam de leiding. De
kopjes gingen omlaag en weinig leek
een overwinning voor Hands-Up in de
weg te staan. Met een 23-20 achterstand op Hands-Up leek winst ver weg.

Een bescheiden rol is vervolgens weggelegd voor Bart Neervoort. Drie en
een halve set speelde hij onzichtbaar om vervolgens met drie directe
aanvalspunten en een killblok Hovoc
weer terug in de strijd te brengen. Na
een zinderende slotfase werd de set
met 25-27 afgesloten en een 1-3 winst
bedongen voor Horst.
Bij Hovoc DS1 liep het helaas
anders, weinig woorden zijn hier voor
nodig. Iets met oprollen en ergens
overheen walsen. Landgraaf heeft de
wedstrijd overtuigd gewonnen met:
17-25, 15-25, 20-25 en 18-25. Komende
week hard trainen zodat we volgende
week een betere kant van onszelf
kunnen laten zien.

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Uit vooraad leverbaar Pfaff / Zetina 2023 en 2028

Dubbelstoftransport, draadinsteker, naaldstop, quiltsteken etc.
3 jaar volledige garantie
3 gratis onderhoudsbeurten
Inruil mogelijk

Gritzner - Pfaff

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst
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Wisselvallig

Voetbalclub SSS’18 doet
Wittenhorst pijn
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het mooie succes van vorige week van het eerste team van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst werd wreed
verstoord door het ‘onverwachte’verlies tegen lantaarndrager SSS’18 uit Overloon op zondag 6 november. Wederom
is gebleken dat Wittenhorst tegen deze tegenstander geen potten kan breken. De Brabanders behaalden een zeer
verdiende en belangrijke zege.
Na het beginsignaal begon de
thuisclub met veel agressie. Jammer dat
de eerste de beste aanval geen succes
opleverde. De kopbal van Denny Bongers
werd met veel bravoure gekeerd door
doelman Thomas Massop. Ineens viel
alle frivoliteit weg. SSS’18 nam het spel
volledig over. Hun fysieke kracht bleek
weer eens een te grote dwarsligger te
zijn. De oranjemannen werden onder de
voet gelopen. In de 14e minuut werd
uit een vrije trap door Jesse Rommen
de bal perfect in het doel gekopt, 0-1.
De bezoekers werden in de 19e minuut
nog meer in het zadel geholpen door
twee kapitale fouten. Eerst werd langs

de zijlijn de bal eenvoudig verloren
en uit de voorzet werd doelman Sjors
Witt volledig verrast, de bal gleed door
zijn handen. Stan Venhuizen was de
lachende derde, 0-2. Net voor de rust
kon Frank Peeters namens Wittenhorst
voor gevaar zorgen. Het schot in
kansrijke positie ging net naast.

Leed was geschied
Na de pauze werd er op een herstel
gerekend door de thuisclub. Slechts
éénmaal kwam Wittenhorst dicht bij
een treffer. Willem Heijnen kon met
een bekeken voorzet Joost van Rensch
bedienen, maar Joost kwam een

schoenlengte tekort. SSS’18 koesterde
de voorsprong en met hun inzet en
vooral kracht was het niet moeilijk
om de eerste overwinning te behalen.
Frits Lucassen kon zelfs de voorsprong
uitbreiden. Met een bekeken bal
verschalkte hij de doelman, 0-3.
Wittenhorst kon een kwartier voor tijd
de hatelijke nul nog wegpoetsen door
een rake kopbal van Daan Verlijsdonk,
maar het leed was allang geschied.
Wittenhorst liet deze zondag weer
eens zien dat het te wisselvallig
speelt, waardoor ook wat moeilijkere
wedstrijden niet op tijd rechtgezet
kunnen worden.

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Cheques Clubkas Campagne uitgereikt
Op donderdag 3 november is onder grote belangstelling bekend gemaakt hoe onze leden het bedrag van € 100.000,- uit de Clubkas hebben verdeeld over de clubs. Tijdens
deze avond hebben medewerkers, ledenraadsleden en commissarissen de clubs persoonlijk hun cheque overhandigd. Het was een mooie avond, met veel blije gezichten.

De grote winnaars van de Clubkas Campagne zijn:
nr. 1: Speeltuin Mart Roeffen uit Grubbenvorst met € 1.426,33
nr. 2: Voedselbank uit Venray met € 1.114,68
nr. 3: Harmonie St. Catharina uit Leunen-Veulen-Heide met € 937,24
nr. 4: SV United uit Wanssum met € 896,29
nr. 5: KBO Horst met € 837,14

BIJEENKOMST BEGINNEN MET BELEGGEN
OP DINSDAG 22 NOVEMBER
Denkt u erover om te beginnen met beleggen? Dan bent u van harte
uitgenodigd voor de bijeenkomst rond het thema ‘beginnen met
beleggen’.
Michiel van Megen - manager Private Banking - legt u uit wat de zin én onzin
van beleggen is. Want is beleggen wel zinvol, als je het maar een jaar of zes
à zeven wilt doen? Moet je dagelijks de beurzen in de gaten gaan houden?
En zijn de risico’s niet veel te groot? Tijdens een inspirerend verhaal en aan
de hand van prikkelende stellingen wordt u een compleet beeld geschetst.
Hierdoor kunt u zelf afwegen of beleggen ook echt iets voor u is.

Ook aan de resterende 322 clubs is een mooi bedrag toegekend.
Voor de volledige uitslag kijkt u op rabo.nl/horstvenray/rcc.
Met de Clubkas Campagne ondersteunen wij het verenigingsleven
in de regio.
We bedanken onze leden voor hun deelname en extra steun aan de clubs!

Een hypotheekadvies
hypotheekadviesnodig?
nodig?

Een hypotheekadvies nodig?

Heb
jij
Roel
jij
Roel
Heb jij Roel
al
gebeld?
gebeld?
al gebeld?

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 november om 20.00 uur op ons
kantoor aan het Schouwburgplein 13 in Venray. Aanmelden kan via rabo.nl/
horstvenray/beleggen. Wacht niet te lang met aanmelden want er is slechts
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

NIEUW: HET STARTERS INNOVATIEFONDS
Met het Starters Innovatiefonds stellen wij als Rabobank Horst Venray
€ 500.000,- beschikbaar om goede ideeën te ondersteunen die bancair
niet financierbaar zijn.
Startende ondernemers uit de regio met een financieringsbehoefte van
maximaal € 50.000,- voor een onderzoek, idee of productuitwerking kunnen
een aanvraag indienen. Uiteraard moet er een bepaalde haalbaarheid en
realiteitszin achter het idee zitten.
Meer weten? Kijk dan op rabo.nl/horstvenray/innovatiefonds of neem
contact met ons op via (077) 389 85 00.

Oriënteren

Oriënteren
Oriënteren
kost
niets. Telefoonnummer
Telefoonnummer
kost
niets.
kost niets. 06Telefoonnummer
1279
7568
79 68
06 12 75

06 12 75 79 68
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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.

jongeren 21

aan
Stijn Slots

Die gekke
hipster
designers

Naam
Woonplaats
leeftijd
School

Stijn Slots
Horst
13 jaar
Dendron College

Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde als kind het liefst buiten
met vrienden en dan vooral in hutten
die we zelf hadden gebouwd en we
speelden veel met maisknallers.
In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
In een James Bond-film want mij lijkt
het heel erg leuk om de stunts in de
film zelf te mogen doen.
Welke grote beslissing heb
je onlangs genomen?
De laatste grootste beslissing die ik
heb genomen was dat ik de havo ging
doen. Dit was op de basisschool toen
we moesten kiezen welk niveau we
gingen doen. Op dit moment zit ik in
het tweede jaar van de havo en dit
bevalt me heel erg goed.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb niet echt een beste vriend of

vriendin maar de meesten van mijn
goede vrienden ken ik nog van de
basisschool en ik ben ook bevriend met
mensen die ik ken van de middelbare
school.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is volleybal.
Ik speel dit al 6 of 7 jaar en ik speel
bij de Hovoc jongens C1. Toen ik klein
was leek volleybal me altijd al een
leuke sport dus daarom ben ik hier
mee begonnen.
Wie is je grote voorbeeld?
Op het moment heb ik niet echt
een groot voorbeeld, omdat niemand
me echt inspireert of op die manier
aanspreekt. Bij volleybal is ook
niet echt iemand die ik als voorbeeld zie.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Toen ik klein was wilde ik een keer een
film kijken: Fievel- Avontuur met een
staartje. Het was een tekenfilm maar
toen ik hem aan het kijken was vond
ik hem echt te eng. De film vond ik
namelijk heel erg zielig en er gebeurde

allemaal dingen die ik heel erg eng
vond.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik gebruik het meest de lachende
emoticon met traantjes. Deze gebruik ik
vooral als ik iets heel grappig vind, maar
ook als ik iets helemaal niet grappig
vind, dus op een sarcastische manier.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een soort van capsule om je fiets heen
voor als het buiten koud is of voor als
het regent. Hierdoor blijf je dus lekker
warm en droog en kom je niet helemaal doorweekt op school aan.
Wat is je favoriete game?
Ik game niet heel veel omdat ik er
eigenlijk niet heel veel aan vind, maar
als ik wel game speel ik meestal het
spel Call of Duty: Black Ops.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou opnieuw de Nederlandse openjeugdkampioenschappen met volleybal
willen beleven omdat ik toen een heel
leuk team. We waren ook nog eens
best goed en zijn toen derde geworden.

Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is dat ik een
echte sloddervos ben. Ik laat namelijk heel veel dingen rond slingeren.
En mijn beste eigenschap is dat ik een
allermans vriend ben. Met bijna iedereen kan ik het wel vinden en ik heb
ook bijna nooit ruzie met mensen.
Festival of discotheek?
Ik ben nog nooit eigenlijk in een discotheek of op een festival geweest maar
mij lijkt een festival leuker want daar
kun je elkaar beter verstaan en het is
een stuk groter dan een discotheek.
Introvert of extravert?
Extravert, omdat ik niet echt verlegen
ben. Ook kan ik makkelijk met mensen
praten.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit mijn Hot Wheels weggooien omdat ik heel veel met deze
heb gespeeld toen ik jonger was.
Hot Wheels heb ik ook heel erg veel
gekocht en daar heb ik er dus ook heel
erg veel van. Nu speelt mijn kleinere
broertje hier ook nog mee.

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

Dit jaar was alweer de
vijftiende editie van de Dutch
Design week in Eindhoven.
Deze trok maar liefst 295.000
bezoekers. Voor de cultuurbarbaren onder ons: DDW is een
negen dagen durend evenement met Eindhoven als
middelpunt van design. Op
verschillende locaties door de
stad waren de ideeën te zien
van 2.500 ontwerpers, maar
het bleef niet alleen bij design.
Er waren ook nog talkshows,
debatten en live optredens om
van te genieten.
Voor mijn bezoek aan dit
evenement had ik mijn broertje
meegenomen. Die helemaal in
stijl (met zijn mutsje en skinny
jeans) al niet meer te herkennen
was tussen alle ontwerpers.
Toch kon hij niet tippen aan onze
eerste stop: de modebelofte
tentoonstelling in de Bijenkorf.
Hier droegen de paspoppen
doodleuk een stuk auto om zich
heen en een deel plastic van een
opblaasbal op hun gezicht.
Origineel en esthetisch verant
woord naar mijn mening, maar
praktisch zeker niet.
Waar ik het meest enthousi
ast over was, was de Design
Academy. Hier stonden de meest
originele werkstukken gemaakt
door studenten. Je kon het zo
gek nog niet bedenken: een jas
die je mobiel, laptop en elektri
sche fiets oplaadt terwijl je het
aanhebt en een apparaat dat van
je plastic afval een paar nieuwe
slippers maakt. Verder was er
ook een student die zachte
knuffels had gemaakt in de vorm
van bommen en raketten. Dit om
te laten zien dat politici met hun
wapens spelen alsof het speel
tjes zijn, om zo mensen aan het
denken te zetten. Kortom: design
hoeft dus niet alleen de gekke
creatieve uitspattingen van een
stelletje hipsters te zijn, maar
kan ook het nieuwste product
voor de toekomst zijn of je met
een andere blik laten kijken naar
actuele thema’s. Nou hebben
jullie ook weer eens wat om over
na te denken!
Liefs, Anke
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Energiezuinig

Horst aan de Maas
neemt deel aan
Duurzame Huizen Route
Huiseigenaren in heel Nederland openen op zaterdag 12 november hun deuren voor de Nationale Duurzame
Huizen Route. Ze laten zien welke maatregelen zij hebben genomen om hun woning energiezuiniger en duurzamer
te worden. Ook in Horst aan de Maas zijn verschillende huizen geopend.

Slachtdag in De Locht
Omdat november traditioneel de slachtmaand is, organiseert museum
De Locht in Melderslo op zondag 13 november een Slachtdag. Tijdens de
Slachtdag draait alles om het traditionele thuisslachten.
Er worden geen dieren geslacht,
maar er zijn wel allerlei activiteiten
rondom het thuisslachten. Slagers
geven informatie over het uitbenen
en uiteraard laten ze die vaardigheid ook zien. Er wordt balkenbrij
gebakken en zult en stroop gemaakt.
Bezoekers kunnen slachtproducten

kopen via de traditionele veilingklok
en er zijn demonstraties smeden
en stroop maken. Troubadour Mart
Vervoort zorgt op de Slachtdag voor
een muzikale noot. Het museum is
tijdens de Slachtdag geopend van
10.00 tot 17.00 uur. De demonstraties
beginnen om 11.00 uur.

Rian en Wil Jacobs uit Sevenum
stellen hun woning open: ”Al enkele
jaren liepen we met plannen on een
moderne energiezuinige woning te
bouwen. Het huis moest energiezuinig,
duurzaam en levensbestendig zijn met
veel contact met de tuin. Tevens wilden
we gebruik maken van aansprekende
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duurzame materialen met een natuurlijke uitstraling. Het basisontwerp dat
we zelf geschetst hebben is prachtig
vertaald door de architect in een unieke
woning waar we trots op zijn.”
Naast het huis van Rian en Wil
Jacobs aan de Beatrixstraat, is ook
Boerderij Vorster Hand in Sevenum

geopend tijdens de Nationale
Duurzame Huizen Route. Ook in
America, Melderslo en Horst staan
deelnemende duurzame huizen.
Op www.duurzamehuizenroute.nl
is een overzicht te vinden van de
deelnemende huizen in Nederland en
Horst aan de Maas.
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Modelautoruilbeurs
Sevenum
De jaarlijkse modelautoruilbeurs in de Schatberg in Sevenum vindt plaats op zondag 13 november. Van 10.00 tot
15.00 uur tonen en verkopen modelautoverzamelaars hun verzameling.
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Concert

Spanjers, Dijssel
donk & Planteijdt
Het muzikale trio Spanjers, Dijsseldonk en Planteijdt treedt
zondag 13 november op in Cambrinus in Horst. Het optreden begint om
16.00 uur.
Het drietal vond elkaar in haar
liefde voor de muziek van The Band.
Toetsenist Roel Spanjers heeft zijn
wortels in blues, r&b en soul. Hij
speelt piano en hammond bij onder
meer JW Roy, Fréderique Spigt, Luther
Allison en Normaal. Onder de naam
’Birdcatcher’ bracht hij een soloalbum
uit, waar ook de andere heren aan
meewerkten. Eric van Dijsseldonk was

de frontman van Smalltown Romeos,
voordat hij onder eigen naam verder
ging met liedjes maken. Hij is tevens
de gitarist van onder andere Ricky
Koole. Wouter Planteijdt maakt al
decennia lang op met zijn bank Sjako!
en bracht ook twee soloalbums uit.
Daarnaast is hij veelvuldig actief als
gitarist, songwriter en producer bij
bijvoorbeeld Henny Vrienten.

Jeugd

JOL-kermis in Lottum
Natuurlijk zullen er
vrachtwagens, personenauto’s
en landbouwvoertuigen worden
aangeboden op de beurs en er worden
ook grondverzetmodellen, brommers

en zelfs vliegtuigen verkocht. Vaak
zijn er verder zelfbouwers aanwezig,
die op zoek gaan naar missende
onderdelen voor hun zelfontworpen
modellen. Op de beurs is er ook de

mogelijkheid om zelf een modelauto
te (laten) ontwerpen.
Voor meer informatie over de
modelautoruilbeurs, kijk op:
www.modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl

Museum de Kantfabriek

Wearable Art van Tiel Janssen
Tiel Janssen uit Maastricht toont van 11 december tot en met 9 april haar bijzondere kostuums en sieraden in
Museum de Kantfabriek in Horst. De tentoonstelling bestaat uit een collectie van ‘wearable art’, draagbare kunst,
gemaakt van zelf ontwikkelde materialen.
Tiel Janssen heeft vanaf 2014 in
Wellington (Nieuw Zeeland) een internationale naam opgebouwd in de World
of Wearable Art TM Competitie, afgekort

WOW®. In haar collectie staan drie elementen centraal: ‘het lichaam als drager’,
‘niets is normaal’ en ‘alles is bijzonder’.
Museum de Kantfabriek toont deze

specifieke textiele kunstvorm als eerste
in een tentoonstelling in Nederland
om meer mensen in aanraking te laten
komen met de wereld van wearable art.

Nieuw thema Rozenfestival 2018

Rozen smaken naar meer
Het Rozenfestival wordt in 2018 weer in Lottum gevierd. Het thema is dan van 10 tot en met 13 augustus ‘Rozen
smaken naar meer’.

Stichting J.O.L. organiseert van zaterdag 12 tot en met maandag
14 november de jaarlijkse JOL-kermis voor de jeugd. Deze vindt plaats in
de Smetenhof in Lottum.
Er zijn deze dagen diverse
activiteiten voor de jeugd, zoals
touwtje trekken, blikgooien en een
tafelvoetbalspel. Met deze spellen zijn
punten te verdienen die voor prijzen
ingewisseld kunnen worden. Verder
is er een Rad van Avontuur. Hiervoor
kunnen loten gekocht worden.
De trekking hiervan is op
maandagavond 14 november rond
17.00 uur. De kermis is op zaterdag

12 november van 14.30 tot 18.00 uur,
zondag 13 november van 15.00 tot
24.00 uur en maandag 14 november
(met de Paardenmarkt) van 10.30 tot
ongeveer 17.30 uur.
Op deze Paardenmarkt-maandag
worden om 12.00 uur prijzen verloot
onder alle kinderen die binnen zijn.
Om 13.30 uur worden eetprijzen
verloot onder alle aanwezigen vanaf
de basisschool tot 100 jaar.

Wedstrijd

Vogeltentoonstelling
in Meerlo
Vogelvereniging de Gevleugelde vrienden Wanssum e.o. organiseert
op zaterdag 12 en zondag 13 november weer haar jaarlijkse
vogeltentoonstelling in zaal ’t Brugeind in Meerlo.
Op deze vogeltentoonstelling
zijn ongeveer tweehonderd vogels
te bewonderen. Verschillende
soorten vogels, waaronder kanaries,
exoten en parkietachtige, zijn
door een twintigtal leden van de
vereniging ingezonden. Op zaterdag

12 november worden de vogels door
een deskundige jury beoordeeld en
worden voorzien van de benodigde
prijzen.
Op zondag 13 november zijn de
vogels van 09.30 tot 13.00 uur te
bekijken in zaal ’t Brugeind in Meerlo.

Tentoonstelling

Quilts in
De Kantfabriek
Van dinsdag 22 november tot en met zaterdag 31 december zijn er in
Museum de Kantfabriek in Horst twintig quilts te zien van Arnout Cosman.

Het Rozenfestival slaat in 2018
de culinaire weg in. In aanloop naar
het Rozenfestival worden koppelingen gezocht met producenten van
streekproducten, met initiatieven als
Gezondste Regio 2025 en culinaire
evenementen in de regio.

De organisatie heeft tijdens
een evaluatievergadering ook nog
uitgebreid teruggekeken op het
Rozenfestival van 2016. “De editie
was zeer succesvol. Het weer was
perfect, er waren nagenoeg geen
calamiteiten of problemen en de

50.000 bezoekers beoordeelden het
festival met een 8.4. Ook financieel
gezien was het een goede editie. Dat
was na een regenachtige editie in
2014 hard nodig om de toekomst van
het Rozenfestival veilig te stellen”,
aldus de organisatie.

Quilten is een handwerktechniek
waarbij drie lagen textiel met
een doorstiksteek op elkaar
genaaid worden. Arnout Cosman
laat in deze tentoonstelling een
twintigtal quilts met geometrische
patronen en patronen afgeleid
van foto’s of schilderijen zien.
Zijn ontwerpen zijn gebaseerd op
toegepaste wiskunde of eenvoudige,
traditionele patronen die ruimte
bieden om te experimenteren. Als

Cosman zich laat inspireren
door een foto gebruikt hij zijn
computerprogramma, om de
afbeelding volledig automatisch
in stukjes op te delen in duizend
rechthoeken van verschillende
afmetingen.
Arnout Cosman geeft op
zaterdag 26 en zondag 27 november
zelf uitleg over zijn quilts en
zijn computerprogramma ‘de
Quiltassistant’.
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Wienes en IJsbaan

Dineravond voor
goede doel

Buuttegala in Horst
De Lange Horst en carnavalsvereniging D’n Dreumel organiseren op zondag 27 november voor de achtste keer
een Buuttegala. Dit vindt vanaf 18.30 uur plaats in zaal De Lange.

Kiwanis Horst aan de Maas organiseert op vrijdag 18 november een
dineravond. De opbrengst van de avond is bestemd voor het goede doel.
Dit zijn boerderij Wienes in Hegelsom en de ijsbaan in Horst.
afhankelijk is van sponsoren, worden
beide organisaties geholpen om dit
gezamenlijk te realiseren.
Voor méér informatie of opgave
voor de diner-avond neem contact op
via johnwilmi@telfortglasvezel.nl of
06 42 92 05 20.

Kiwanis wil het hiermee mogelijk
maken dat de gasten met een
beperking van Wienes een bezoek
kunnen brengen aan de ijsbaan.
Er wordt een compleet verzorgd
arrangement aangeboden aan deze
doelgroep. Omdat de ijsbaan ook

De Wingerd

Kerstdemonstratie
bloemschikken
Groei & Bloei afdeling Noord-Limburg houdt een kerstdemonstratie
bloemschikken op woensdag 16 november in de Wingerd in Sevenum.
Deze demonstratie begint om 19.30 uur.
De bloemisten Lily Beelen, Marion
Lemmen en Ria Nijssen zijn deze avond
aanwezig. Ieder toont vanuit haar eigen
expertise en ervaring als bloemist
kerstarrangementen tijdens deze
demonstratie met als thema Verlicht.

Wilma Walenberg licht de gemaakte
arrangementen toe. Voor alle bezoekers zijn er enkele bloemenrecepten
van de arrangementen beschikbaar.
Ook worden er weer vele bloemstukken verloot.

Deze avond treden diverse buutteredners uit Limburg en Brabant op. Op
het programma staan Harold Schroijen,

Har Daniëls en Peter Vaassen en hun
Brabantse collega-buutreedners Berry
Knapen, Hans Keeris en Boy Jansen.

De presentatie is in handen van Wim
Hendrix. Kijk voor meer informatie op
www.delangehorst.nl

Uitnodiging diner-avond
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Cd-presentatie Crist Coppens
Crist Coppens, de zingende slager uit Horst, presenteerde op zondag 6 november zijn nieuwe cd in
Zaal de Lange in Horst. Crist Coppens zong deze middag enkele nummers en werd daarbij bijgestaan
door onder anderen Frans Duijts en Django Wagner.

Boekpresentatie bij bieb Horst
Bij Bibliotheek Horst wordt op maandag 21 november het boek ’De gids over emoties bij kids’ overhandigd aan
wethouder Birgit op de Laak. Schrijfster van het boek Susan van Asten uit Horst en collega-auteur Josina Intrabartolo
houden die avond ook lezingen. De avond begint om 19.30 uur.
Hoe reageer je op een boze peuter?
Hoe ga je om met een angstig kind?
Susan van Asten uit Horst schreef een
praktische gids voor ouders en andere
opvoeders: De gids over emoties bij
kids. De gids belicht de basisemoties:
blij, boos, bang en verdrietig. Als een
kind leert lopen, krijgt het hulp en aanmoediging. Een kind dat zijn emoties

niet op een gewenste manier uit, krijgt
gemopper en soms straf in plaats van
hulp. Met de nieuwe gids hoopt kinderen jongerencoach Susan van Asten dat
te veranderen.

Praktische tips
Tijdens de lezing in de bibliotheek
laat de auteur geïnteresseerden ken-

nismaken met haar visie en geeft zij
praktische tips. Naast Susan van Asten
geeft ook Josina Intrabartolo een lezing
over hooggevoelige kinderen. Zij is
auteur van een gids in dezelfde serie:
‘De gids over hooggevoelige kids’.
Inschrijving van tevoren is gewenst.
Dit kan door een mailtje te sturen naar
Carla Driessen via cdriessen@biblionu.nl

Liedjesavond Tuutekop
De Liedjesavond van carnavalsvereniging d’n Tuutekop uit Hegelsom vindt plaats op zaterdag 12 november.
De avond vindt plaats in Zaal Debije.
Er doen dit jaar tien liedjes mee
aan de Liedjesavond. Deze zijn verdeeld over een volwassen- en een
jeugdcategorie. Deze deelnemers

gaan strijden voor een plek op de
Tuutekop-cd, die gepresenteerd wordt
op 11 februari2017. Na de wedstrijd
treedt dj AfroFrek op. Vanaf 18.41 uur

gaat Zaal Debije open en zijn stem
biljetten te verkrijgen. De Liedjesavond
begint om 19.11 uur. Kijk voor meer
informatie op www.tuutekop.nl

Opening carnavalsseizoen
De opening van Horster carnavalsseizoen vindt plaats op zondag 13 november in zaal De Lange in Horst.
Het programma begint deze middag om 14.00 uur.
Er treden diverse artiesten
op waaronder de winnaars
van de Liedjesavond en de
jeugdliedjesmiddag. Verder staat de

dansgarde van D’n Dreumel op het
podium en zijn er optredens van de
Kleffe Zök, Frank & Ivan, Maikel en
Jacqueline en Coen Janssen uit Baarlo.

Carnavalsvereniging D’n Dreumel
tekent in samenwerking met Horeca
Horst en de Jeugdcarnaval voor de
organisatie.

Concert Concordia met Gregorius
Muziekvereniging Concordia Meterik geeft op zondag 13 november een concert samen met St. Gregorius uit
Haaren. Dit concert vindt plaats in MFC de Meulewiek en begint om 16.00 uur.
Het optreden van Concordia staat in
het teken van de voorbereiding op het
Bondsconcours op zaterdag 26 november
in Veldhoven. Het complete programma

wordt deze middag uitgevoerd. St.
Gregorius brengt slechts een muziekstuk
ten gehore. Dit is een compositie van
Johan de Meij gebaseerd op The Lord of

the Rings. Dit stuk duurt drie kwartier.
Deze uitvoering wordt ondersteund door
een verteller. Beide orkesten staan onder
leiding van dirigent Chris Derikx.

IJsbaan komt weer naar Horst
Het bestuur van stichting IJsbaan Horst is volop bezig met de voorbereidingen van de IJsbaan op het
Wilhelminaplein in Horst. De IJsbaan is daar dit jaar van zaterdag 17 december tot zondag 8 januari te vinden.
Direct na Sinterklaas wordt begonnen met de bouw van de baan. De eerste week wordt de baan ter beschikking
gesteld aan het schoolschaatsen voor de

basisscholen. Net als in 2016 vindt er dit
jaar ook een Fluitkegelcurlingcompetitie
plaats op de ijsbaan. Op de nieuwe
website www.ijsbaanhorst.nl kan het

bedrijfsleven, maar ook vrienden
groepen, sportclubs of buurtverenigingen
vierkante meters ijs ‘kopen’ als steun
voor het winterevenement.
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Agenda t/m 17 november 2016
do
10
11

Sint Maarten met optocht

Liedjesavond

Tijd 17.30 uur
Locatie tocht start vanaf schoolplein Meterik

Tijd 19.11 uur
Organisatie CV D’n Tuutekop
Locatie Zaal Debije Hegelsom

Sint Maarten met lampionnen
wedstrijd en fakkeltocht

Underground Zero Part III

Tijd 15.00 uur
Locatie Lambertuskerk Horst

Optreden Spanjers, Dijsseldonk &
Planteijdt
Tijd 16.00 uur
Locatie café Cambrinus Horst

Lezing: Waar blijven de bevrijders?

Opening carnavalsseizoen

Fanfareconcert

Tijd 19.30 uur
Organisatie Heemkundevereniging MeerloWanssum
Locatie Zaal ’t Brugeind Meerlo

Tijd 20.30 uur
Organisatie CV De Meulewiekers
Locatie café Kleuskens Meterik

Tijd 16.00 uur
Locatie MFC De Meulewiek Meterik

Café de Verbeelding

Opening carnavalsseizoen

Opreden James Kirby

Tijd 20.49 uur
Locatie Ald Vors Broekhuizenvorst

Tijd 16.00 uur
Locatie café Breurs Sevenum

Breicafé

Optreden Gazoline

Voorstelling ‘Broeders beej nonne,
woa zien we aan begonne?’

Tijd 14.00 uur
Locatie Museum de Kantfabriek Horst

Tijd 21.00 uur
Locatie café ’t Pleintje Tienray

Tijd 19.00 uur
Organisatie toneelvereniging Setovera
Locatie De Wingerd Sevenum

Voorstelling ‘Broeders beej nonne,
woa zien we aan begonne?’

Knalhalla

Optreden Huub Dijkcmanns en Piet
Muurmans

Tijd 20.00 uur
Locatie café Cambrinus Horst

Tijd 19.00 uur
Organisatie toneelvereniging Setovera
Locatie De Wingerd Sevenum

Opening carnavalsseizoen
Tijd 19.11 uur
Locatie café De Vonkel Grubbenvorst

za
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Concert
blazersensemble TIEN

Tijd 20.00 uur
Locatie OJC Cartouche America

Tijd 18.00 uur
Locatie Blokhut Ôs Thoes Jong Nederland America

vr
11
11

in samenwerking met

Tijd 21.30 uur
Locatie OJC Walhalla Sevenum

zo
13
11

Tijd 20.00 uur
Locatie muziekcafé De Buun Horst

ma
14
11

Slachtdag
Tijd 10.00-17.00 uur
Locatie Museum De Locht Melderslo

JOL-kermis
Tijd 10.30 uur
Locatie OJC Canix Lottum

Opening carnavalsseizoen

Modelautoruilbeurs

Paardenmarkt

Tijd 20.00 uur
Locatie OJC Merlin Meerlo

Tijd 10.00-15.00 uur
Locatie Schatberg Sevenum

Locatie Lottum

Elfde van de Elfde

Intocht Sinterklaas Meterik

Tijd 20.11 uur
Locatie café De Sevewaeg Sevenum

Tijd 11.00-13.00 uur
Locatie MFC De Meulewiek Meterik

Duurzame Huizen Route

Intocht Sinterklaas Kronenberg en
Evertsoord

Organisatie Nationale Duurzame Huizen Route
Locatie zie www.duurzamehuizenroute.nl

Intocht Sinterklaas Swolgen

Tijd 14.30 uur
Locatie OJC Canix Lottum

Tijd 14.00 uur
Locatie kerk Swolgen

Tijd 16.00-18.00 uur
Locatie MFC De Meulewiek Meterik

Vollemaanswandeling
Tijd 19.00-21.00 uur
Locatie Aan de Drift America

Voorstelling ‘Broeders beej nonne,
woa zien we aan begonne?’
Tijd 19.00 uur
Organisatie toneelvereniging Setovera
Locatie De Wingerd Sevenum

Diederik Samsom op bezoek
Tijd 18.30 uur
Locatie café De Sevewaeg Sevenum

Dorpraadsvergadering
Tijd 20.00 uur
Locatie Zaal Debije Hegelsom

Tijd 13.45 uur
Locatie Kerkplein Kronenberg

JOL-kermis

Concert fanfare

di
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11

wo Dorpraadsvergadering
20.00 uur
16 Tijd
Locatie Aan de Brug America
11

Opening carnavalsseizoen

Dorpraadsvergadering

Tijd 14.00 uur
Organisatie CV D’n Dreumel
Locatie café De Lange Horst

Tijd 20.00 uur
Locatie ’t Haeren Grubbenvorst

Tapzingen
Tijd 14.30 uur
Organisatie zangroep De Balkers
Locatie café Seveweag Sevenum

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

JOL-kermis
Tijd 15.00 uur
Locatie OJC Canix Lottum

Acu-Balance

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Pijn, RSI, Migraine, Overgang, IVF
Ondersteuning Roken en Afvallen!

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

10
11

Medische Religie
zorg

11.00

HALLO voordeelpas

10.30

Deelnemers

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

ANBISE

Goed Haar en Visagie

Parkhotel Horst

anco lifestyle centre

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pearle Opticiens Horst

America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
11 t/m 17 november 2016
The, L.J.M./The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

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

09.30

Heilige mis

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.15

09.00

€ 1 korting op jam

Bootcamp Power

€ 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

5% korting op de rekening

Brownies & downieS

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

10% korting op een zonnebril

Center Parcs Het Meerdal

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. € 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. € 17,95

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

HUIS van de STREEK

5% korting op het hele assortiment

IJssalon De Zeuten Inval
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

IJssalon & Lunchroom Lo Solé
Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Into Beauty

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

17.30

Praktijk Ik Leer

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Eén kop koffie of thee voor € 1

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Korting op een wekelijks aangeboden
product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure

DMS-Service

Kuif

€ 3.50 op entree voor twee personen
20% korting op een behandeling

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Eén kop koffie of thee € 1

De eerste maand van een
knipabonnement voor € 10 en
gratis kleurservicekaart

Theater De Garage
Thermaalbad Arcen
Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Logeerhuis Kapstok

Toffe Dagstrand

Eclicker

Lunchroom Lekker Gewoën

Tuincentrum Peeters

Museum de Kantfabriek

Wauw speciaal voor jou

My-LifeSlim

Wereldpaviljoen Steyl

Pakje!

The Zen Company

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt
Driegangenmenu voor € 17,50

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor € 1

Eén nacht gratis logeren

25% korting op het tweede gerecht
Gratis kop koffie, cappuccino of thee
€ 12,50 korting op de intake
10% korting op het hele assortiment

Paramedische Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

Koffie of thee voor € 1
10% korting op het hele assortiment
Driegangenmenu voor € 10
Entree voor € 5

€ 10 korting op een massage,
€ 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst

15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Kapsalon H
a

arzaken Ho

rst

Haarzaken is
een kleine,
moderne ka
vakkennis, lu
psalon met
isteren, tijd,
drie kapplaa
aandacht en
bij Haarzake
tsen in Hors
gezelligheid
n terecht, va
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n
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n
e
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lassieker mo
je nu komt v
Voel je thuis
del.
oor
, bij kapsalo
n Haarzaken
in Horst!

10% g
kortzoirngings-

Tienray

De Schuilplaats

15% korting op voet- en
huidproducten

20% korting op entree

Twee proeflessen gratis

Swolgen

Sevenum

Pedicure Praktijk Wilmie

Kinderboerderij Hagerhof

10% korting op een fotosessie

zaterdag
		

Het LoopCentrum

10% korting op een zonnebril

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

FotoID

Meterik

€ 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

50% korting op de bowlingbaanhuur

Eetcafé Ald Vors
17.30
17.30

10% korting op een behandeling

Janssen Dansen en Sporten

Die 2 Brüder von Venlo

Duet Kappers

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

Blauwebessenland

€ 12,50 korting op
avondje bowlen

Meerlo
zondag
donderdag
		

Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje

5% korting op alle aankopen

Lottum
zondag

Beej Mooren

Boerderijwinkel Lenders

Kronenberg

zaterdag
		

10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

Een kop koffie of thee voor € 1

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

De Bekkerie

Hegelsom
Heilige mis

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

Hotel Asteria Venray

Grubbenvorst

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

Voordeelpas
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Enthousia st, gastvrij en betrouwbaar!
WIJ ZIJN OOK DÉ SPECIALIST OP ICT-GEBIED!
Zwart of wit

NU

NU

279,ASUS

769,ASUS

LAPTOP R417SAFR087T / R417SAFR088T

LAPTOP R558UA-DM485T

rJODI Y
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NU

NU

25,-

NU

179,-

59,-

HP

CANON

LG

LAPTOP-TAS TOE18AA

INKJET PRINTER PIXMAMX495

MONITOR TV 24MT48DF

r(FTDIJLUWPPSMBQUPQTUPU JODI DN
r4UFWJHNBUFSJBBMWPPSFFOPQUJNBMFCFTDIFSNJOH

r"MMJOPOFQSJOUFS TDBOOFOQSJOUFOLPQJÌSFOJOLMFVS
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VOBIS - UW COMPUTERSPECIALIST!
8JTUVEBUXJKOBBTUFMFLUSPPPLHFTQFDJBMJTFFSE[JKOPQIFUHFCJFEWBO
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BBOTDIBGWBOCJKWPPSCFFMEFFOMBQUPQ UBCMFU QSJOUFSPGFFOBDDFTTPJSF
.BBSPO[FEJFOTUWFSMFOJOHHBBUWFSEFSEBOEBU)FFGUVCJKWPPSCFFME
IVMQOPEJHNFUFFOJOTUBMMBUJFPGFFOVQEBUF 0GIFFGUVXFMMJDIU
MBTUWBOFFOUSBHFDPNQVUFS FFOWJSVTPGTQBN 0PLWPPSEJUTPPSU
QSPCMFNFOTUBBOXJKWPPSVLMBBS
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LAST VAN SLECHT WIFI?
WIJ LOSSEN HET DIRECT OP!
Heeft u thuis problemen met uw draadloze netwerk?
Is uw bereik slecht, willen pagina’s niet laden en heeft
u geen idee waar het aan ligt? Dan kan een ZLȴVFDQ
voor u uitkomst bieden! Onze specialist komt bij u
thuis langs en brengt met behulp van professionele
apparatuur al uw netwerkproblemen in kaart. Vervolgens bespreekt hij met u de mogelijkheden en kosten
om deze te verhelpen. Indien gewenst
kan hij de oplossing meteen voor u
realiseren. Voor meer informatie
belt u naar 0475 42 52 62, komt u
bij ons langs of stuurt u een mail
naar het volgende adres:
info@electroworldtummers.nl

79,-

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

14 DAGEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

7 DAGEN PER WEEK ONDERSTEUNING

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

EIGEN INSTALLATEURS EN REPARATEURS

