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Kinderen maken
Canon van Sevenum
Hoe is Sevenum ontstaan? Wat gebeurde er in de Tweede Wereldoorlog en welke sportverenigingen heeft het dorp allemaal gekend? Op deze en andere vragen proberen
kinderen van groep 7 van basisschool De Horizon in Sevenum de komende weken, met behulp van de heemkundevereniging, antwoord te vinden. Doel is om uiteindelijk een
Canon van Sevenum te maken.

Onderzoek

Raad wil graag gratis
wifi in openbare ruimte
Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid van gratis openbaar wifi in de centra van de drie grootste
dorpen van Horst aan de Maas. Dat heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas dinsdag 31 oktober tijdens de
raadsvergadering besloten.
Tijdens de raadsvergadering
dienden PvdA en Essentie gezamenlijk een motie in. De twee partijen
stellen dat gratis openbaar wifi op
zogenoemde hotspots en evenementen waar veel mensen samenkomen,
onder meer goed is voor de openbare
veiligheid. Daarnaast biedt het
kansen voor het toerisme in de
gemeente. Er is een Europese

subsidie beschikbaar voor dit soort
initiatieven. In september heeft het
Europees Parlement ingestemd met
het WIFI4EU-plan.

Subsidie
Er wordt in totaal 120 miljoen euro
beschikbaar gesteld voor initiatieven
die gericht zijn gratis openbaar wifi.
De regeling dekt de kosten van de

apparatuur en installatie van de
internettoegangspunten. De gemeente betaalt zelf het internetabonnement en het onderhoud gedurende
ten minste drie jaar. Wethouder Ger
van Rensch liet degevraagd aan de
gemeenteraad weten dat het College
van B&W het voorstel steunde.
Uiteindelijk stemden behalve de SP
alle partijen in met de motie.

Donderdag 26 oktober vond de
eerste gezamenlijke themamiddag
plaats. Terwijl de kinderen zich in
groepjes samen met vrijwilligers van
Heemkunde Vereniging Sevenum over
de verschillende onderwerpen buigen,
vertelt meester Danny van den Berghe
over de totstandkoming van het project.
“Het idee is ontstaan toen enkele
kinderen in de klas aangaven meer te
willen weten over het oorlogsmonument dat in het dorp staat. Daaruit
ontstond de gedachte om een tijdlijn
over de geschiedenis van Sevenum te
maken. Ik bedacht me dat het leuk zou
zijn om dit samen met de heemkundevereniging op te pakken. Ik heb contact
met hen opgenomen en zij gaven aan
graag mee te willen werken.” De kinderen hebben zelf negen onderwerpen
bedacht waar ze meer over willen
weten.
Naast Sevenum tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn dat bijvoorbeeld de
geschiedenis van de sportverenigingen

en de historie van modewinkel Jansen
Noy. Van den Berghe: “De komende
weken gaan zij samen met leden van
de heemkundevereniging aan de slag
met de onderwerpen en gaan ze
proberen zelf antwoorden te vinden op
hun vragen.”
Een van die vrijwilligers van
Heemkunde Vereniging Sevenum is
Nel Thijssen. Ze vindt het een erg leuk
idee, geeft ze aan. “De heemkundevereniging heeft als doel om door te geven
wat er is geweest en dat zo te bewaren
voor het nageslacht. Een scholenproject
als dit past daar goed bij. We hebben
wel eens vaker groepjes kinderen meer
informatie gegeven over een specifiek
onderwerp, maar dit is juist een heel
uitgebreid project, waarbij ze zelf op
zoek gaan in het archief. Dit is pas de
eerste keer dat we samen komen, maar
ik merk dat de kinderen erg enthousiast
zijn en het leuk vinden.”
Lees verder op pagina 06
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CV De Vlaskop viert 5x11-jarig bestaan
Carnavalsvereniging De Vlaskop
uit Melderslo bestaat 5x11 jaar.
Daarvoor organiseert de vereniging
vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag
12 november een feestweekend.
De vereniging werd 55 jaar geleden
opgericht, in 1962. “Daarvoor werd
carnaval wel gevierd, maar slechts een
klein beetje,” vertelt Wim van Hoof, lid
van de jubileumcommissie. “Toen men
in de gaten kreeg dat er in Horst ook
een vereniging werd opgericht, kwam
de gezonde rivaliteit naar boven en
werd besloten ook een vereniging op te
richten. Uiteindelijk waren we ook een
paar dagen eerder dan Horst. Daarom
hebben wij nu ook jubileumweekend
op de 10e, 11e en 12e, en heeft Horst
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jubileum de week daarna. Dat hebben
ze goed begrepen.”
De eerste carnavalsviering was
eenvoudiger dan tegenwoordig.
“Volgens mij hadden we wel een
optocht, maar was dat alleen de
prinsenwagen. De pakken bestonden
toen uit een mantel en een vilten
muts. Maar goed, je moet ergens
mee beginnen”, zo vertelt Van Hoof.
Tegenwoordig is de vereniging groter
en professioneler. “Ons doel is carnaval
voor heel Melderslo organiseren.
Daarom is ons clubje ook gegroeid,
er zijn meer zaken en activiteiten in
een jaar.” Voorzitter William Alards
vult aan: “Zeker sinds we negen jaar
geleden het beheer helemaal in eigen
handen kregen en in MFC De Zwingel
gingen zitten. Daarvoor zaten we

altijd in café ’t Wiel en zaal ‘t Paradijs.
Toen dat sloot hebben we nog een
keer in een loods en een feesttent
carnaval gevierd. Het grootste verschil
is dat we nu eigen mensen hebben en
veel vrijwilligers. Daardoor kreeg de
organisatie uiteindelijk een gezondere
financiële basis.”

Stapje extra
Lid van de jubileumcommissie,
Hans Heldens, vertelt verder: “Sinds we
naar De Zwingel zijn gegaan is het
aantal carnavalsvierders verder toegenomen, er zijn meer mensen betrokken
geraakt.” Alards: “Ook zijn er meer
mogelijkheden, een stapje extra, beter
licht en geluid, beter decor. We zijn
echt vooruit gegaan.” Die betrokkenheid komt ook vanuit de jeugd, vertelt

Alards. “We hebben een jeugdprins,
prinses en adjudanten. Die betrekken
ook veel mensen en verenigingen bij
carnaval.”
Dick Alards, ook jubileumcommissielid: “Ons weekend begint vrijdag
met een feest voor de jeugd, het
optochtbal. Die dag is gericht op de
jeugd, maar als iemand van 85 het
interessant of leuk vindt, mag diegene
natuurlijk ook komen.” Daarbij wordt
om 24.00 uur het nieuwe carnavalsseizoen geopend. “Er wordt dan afgeteld,
een soort nieuwjaar naar het nieuwe
carnavalsseizoen.”
Op zaterdag worden de nieuwe
tenues gepresenteerd. “Dat gebeurt bij
Museum De Locht in Melderslo”, aldus
Van Hoof. “Daarnaast wordt ook de carnavalsexpositie geopend. Diezelfde dag

wordt de jubileumspeld gepresenteerd,
een speld die de link gaat leggen tussen 5x11 De Vlaskop en de oprichting.
’s Avonds is in MFC De Zwingel een
feestavond.” Heldens: “Hiervoor zijn
alle carnavalsverenigingen uitgenodigd. We gaan dan geen receptie doen,
want dat wordt een te lang verhaal.
We gaan er gewoon een feest van
maken.” Van Hoof: “We weten sowieso
wel dat de aanwezigen ons een warm
hart toedragen.” Het jubileumweekend
wordt afgesloten met een brunch voor
het hele dorp. Een moment om na te
praten over het jubileum en de mogelijkheid om nog een feestje te vieren,
aldus de organisatie. Hiermee sluit de
vereniging het jubileumfeest af en gaat
ze zich opmaken voor carnaval in 2018.
(Foto: CV De Vlaskop)

Sevenumse winkel mag ondanks
bezwaar uitbreiden
In Sevenum mag een winkeleigenaar op De Markt ondanks protest van de omwonenden toch uitbreiden. Gemeente Horst aan de Maas heeft onlangs de
bezwaren van de omwonenden na een hoorzitting van tafel geveegd.
De betreffende winkeleigenaar
vroeg in april van dit jaar een vergunning aan. Daartegen werd door een
zestal omwonenden bezwaar aangetekend. Omwonenden maken zich zorgen
over de verkeerssituatie aan de nu al
drukke Peperstraat. In de bouwplannen
is namelijk een uitrit van het magazijn

van de betreffende winkel richting de
Peperstraat ingetekend. Volgens de
bezwaarmakers houdt dit in dat de
Peperstraat gebruikt zal worden als
voornaamste bevoorradings- en
ontsluitingsweg van het magazijn.
In dat geval is er sprake van een forse
toename van het verkeer, wat de

Nieuwe brandweerkazerne Horst
Er zijn plannen voor een nieuwe brandweerkazerne voor de brandweerpost Horst. In deze kazerne zou dan ook plek moeten komen voor
andere hulpdiensten.
Momenteel wordt door gemeente
Horst aan de Maas onderzocht welke
locatie geschikt is voor de bouw van
een nieuwe kazerne. De gemeente
wil graag dat het een gebouw voor
multifunctioneel gebruik wordt.
“We denken aan een ‘multi-kazerne”,
zegt burgemeester Kees van Rooij.
“Waar ook andere hulpdiensten, zoals
de Ambulancezorg, gevestigd kunnen

worden.” De Ambulancezorg is nu nog
gestationeerd aan de Venloseweg in
Horst. De huidige kazerne van de
brandweerpost Horst is gelegen aan
de Americaanseweg in Horst.
Daar zijn ook meerdere gemeentelijke diensten gevestigd. Er wordt
voor het nieuwe pand gezocht naar
een locatie dichterbij de A73, zodat
de aanrijtijden verbeteren.

doorstroming van het autoverkeer
onder druk zet en voor onveilige
situaties voor voetgangers kan zorgen.
Ook richten omwonenden zich tegen de
geluidsoverlast die kan ontstaan als de
verkeersbewegingen ook in de avonden nachtelijke uren zullen plaatsvinden.
Volgens de bezwarencommissie van

de gemeente vallen de plannen binnen
het bestemmingsplan. Daarom heeft de
gemeente besloten om de vergunning
te verlenen aan de betreffende winkeleigenaar. Wel geeft de bezwarencommissie het advies aan het College van
B&W om een verkeersonderzoek uit te
voeren.

Opvolger Kees pas
eind 2018 benoemd
Zoals het er nu naar uitziet krijgt Horst aan de Maas eind 2018 een
nieuwe burgemeester. Tot die tijd neemt een waarnemer de taken van
vertrekkend burgemeester Kees van Rooij over. Dat laat gemeente Horst aan
de Maas weten.
Waarschijnlijk wordt Kees van Rooij
op 6 december benoemd als burgemeester van gemeente Meierijstad.
Op vrijdag 1 december is zijn afscheid
van Horst aan de Maas. Dat betekent
dat de gemeente op zoek moet gaan
naar een opvolger. Aangezien volgend
jaar maart de gemeenteraadsverkiezingen zijn, wordt pas na de verkiezingen
gestart met de sollicitatieprocedure.
Zo kan de nieuwe gemeenteraad de

profielschets opstellen. Voor de
tussenliggende periode wordt door
de gouverneur na overleg met de
fractievoorzitters van de gemeenteraad
en een vertegenwoordiger van het
college van B&W, een waarnemend
burgemeester benoemd. Naar verwachting kan deze op korte termijn
na 1 december aan de slag gaan.
Kijk voor meer informatie over de
procedure op www.horstaandemaas.nl
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Percussie en verhalen
De slagwerkgroep van Muziekvereniging Concordia Meterik staat op vrijdag 10 en zaterdag 11 november in
MFC De Meulewiek op het podium met zijn nieuwe concertserie Sticks and Stories. Tijdens het concert worden
muziekstukken uit een groot aantal genres door de leden uitgevoerd. De muziek wordt aangevuld met verhalen,
toneelstukjes en film.
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Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Onder de leiding van dirigent Guido
Pouwels waagt de drumband zich aan
het nieuwe concept. “Sticks and Stories
is onze eerste grote showconcert”,
vertelt Chiel Smulders (30) uit Meterik,
één van de organisatoren en leden van
de slagwerkgroep. “We zoeken de juiste
balans voor publiek en onszelf als
slagwerkgroep, door veelal te wisselen
van instrumenten en muziekstijl
zodat er genoeg afwisseling is voor
een avondvullend programma.”
Frank Jenniskens (28) uit Horst, vult
aan: “Naast muziek worden er ook
verschillende acts opgevoerd. We
verbinden de muziekstukken als het
ware aan elkaar met verhalen die we
op verschillende manieren vertellen.
Zo is er een filmdag geweest om wat
verhalen op te nemen, zijn er toneelstukken ingestudeerd en is er audio

ingesproken. De verhalen vormen de
rode draad door het concert.”
Chris van Rengs (11) uit Meterik
zit ook bij de slagwerkgroep. Hij is een
van de jongere leden die ook mee doen
met het concert. “De jeugd voldoet dan
misschien nog niet aan alle diploma’s
om bij de drumband aan te sluiten,
toch wilden we ze er bij betrekken.
Het is niet alleen leuk voor de jonge
jongens, maar ze kunnen er ook veel
van leren”, vertelt Chiel. Chris zelf is het
hier helemaal mee eens: “Het is ontzettend leuk om mee te doen. We hebben
onze eigen acts al ingestudeerd en hoe
beter je bent of hoe langer je bij de
drumband zit, hoe meer stukken je mee
kan spelen.” Tijdens het concert zijn
niet alleen de leden van de slagwerkgroep te bewonderen, ook gastartiesten
maken een verschijning op het podium.

“Marloes Nogarede en Rudy Nova
ondersteunen onze muziekstukken
met zang, verder zijn ook een gitarist, bassist, enkele leden van fanfare
Meterik en een saxofoon tijdens het
concert te horen”, aldus Chiel en Frank.
Het concert wordt afgesloten met een
afterparty waar een dj muziek draait.
De groep is al een jaar bezig met
de voorbereidingen en repeteert iedere
vrijdagavond. Zaterdag 4 november
worden alle puntjes op de i gezet en
zijn ze klaar voor de show. “De kaartverkoop voor zaterdagavond gaat hard,
dus niet alleen wij hebben er zin in,
gelukkig”, vertelt Chiel. “Ik kan natuurlijk wel een teaser geven: laten we zeggen dat er iemand van onze band voor
het eerst een nummer gaat zingen dat
hij nog nooit nuchter heeft gezongen.
Het wordt dus een groot spektakel.”

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Zumba Marathon
Bij Froxx in Horst vond zondag 29 oktober een Pink Party Zumba Marathon plaats. Met dit evenement werd geld opgehaald voor Pink Ribbon, een organisatie die zich inzet voor onderzoek naar
borstkanker. De Pink Party was toegankelijk voor iedereen en entreevrij. Het ingezamelde geld bestond
uit donaties en sponsoringen. In totaal werd er 1.543,75 euro opgehaald.

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl
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HALLO op vakantie...
HALLO Horst aan de Maas is al op veel plekken in de wereld geweest. Bent u ook, buiten Horst aan de Maas, op vakantie geweest en heeft u een leuke foto gemaakt met
de HALLO? Stuur deze dan naar redactie@hallohorstaandemaas.nl met uw gegevens en wie weet ziet u uzelf terug in de HALLO!

... in Zweden
Vrienden van moeder en dochter Anneke en Lisanne Haegens uit Horst hebben een mooie en rustgevende camping in Zweden. Op de foto poseren zij met de HALLO in de hand op camping Sandaholm.

... in Karinthië
De familie Van Helden uit Horst was onlangs op bezoek bij de
Oostenrijkse Spekbaron. Daar kon op de Nockalmstrasse de HALLO
natuurlijk ook niet ontbreken.

... op Tenerife
Yvon, Geert, Imke en Fenna Keijsers uit Melderslo zijn op vakantie geweest naar Tenerife en
bezochten daar ook de vulkaan El Teide. Ze namen de kabelbaan naar de top. De vulkaan El Teide is
3.718 meter boven zeeniveau. En zij staan hier op 3.555m hoog. “ Boven de wolken en toch een
supersjiek uitzicht. In Tenerife was het die dag 31 graden maar hier boven 2 graden.” Imke en Fenna
poseerden samen met de HALLO met op de achtergrond de rand van de krater.

... in Gemert
Als afsluiting van een mooi motorseizoen van MC VORS uit Broekhuizenvorst maakten de leden een
rit die eindigde in het brommer- en crossmuseum Van alles wa in Gemert. Op de foto Nick, Carl, Roel,
Marjo, Jan, Ger, Piet, Marc, Jan en John. Zij genoten met de HALLO in de hand nog even na van nostalgie
van vroeger.

... in Rome
Gerda Berkhof en Riet Lebbing, beide woonachtig in Horst,
maakte samen een reis naar Rome. In de stad poseerden ze met de
HALLO.
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Han Geurts
kandidaat-wethouder
Het bestuur van CDA Horst aan de Maas draagt Han Geurts voor als tweede kandidaat-wethouder. Dat heeft de
politieke partij dinsdag 31 oktober bekendgemaakt.
Horstenaar Han Geurts werd
enkele weken geleden gepolst voor
het wethouderschap. “Ik was al eerder
benaderd door het CDA voor een
plek op de kieslijst”, licht Geurts toe.
“Dat ik ook voor het wethouderschap
ben gevraagd, vind ik een hele eer.
Het klopt dat ik geen enkele politieke
ervaring heb. Vanuit het bedrijfsleven
ben ik echter gewend om verbindingen
te leggen, als wethouder doe je niets

anders.” “We hebben al vaker eerder
kandidaten voorgedragen zonder
politieke ervaring”, zegt Leon Litjens
namens de lijstcommissie van het CDA.
“We kijken echter naar de competenties
van een persoon.” Geurts was voorzitter van zwemvereniging HZPC, maar
heeft die functie inmiddels neergelegd.
Litjens: “Hij was als voorzitter van HZPC
ook betrokken bij het dossier over de
komst van een nieuw zwembad. Het is

Van Rensch stopt
na verkiezingen
Ger van Rensch keert na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar
maart niet terug als wethouder van gemeente Horst aan de Maas.
Hij heeft na twee periodes als wethouder aangegeven te willen stoppen.

belangrijk om die besluitvorming zuiver
te houden, daarom is hij gestopt.”
Bob Vostermans is voorgedragen
als lijsttrekker en daarmee ook eerste
kandidaat-wethouder. “Het feit dat
we twee kandidaten hebben voor een
wethouderspost, wil niet zeggen dat
we ervan uitgaan dat we de grootste
partij worden. Maar gezien de behaalde
resultaten, verwachten we ook nu een
goede uitkomst.”

Bijzondere glasvondsten in Ooijen
In de weerd van Ooijen zijn tijdens werkzaamheden voor de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, vier glazen
kraaltjes aangetroffen. Onlangs werd bekendgemaakt dat die één van de oudste glasvondsten in Nederland
vertegenwoordigen.
In voorbereiding op de uitvoering
van de gebiedsontwikkeling heeft
aannemerscombinatie Mooder Maas
archeologisch onderzoek uitgevoerd.
De glazen kraaltjes werden aangetroffen in een graf, samen met de
gecremeerde resten van de overledene
in een urn, laat een woordvoerder van
projectbureau Ooijen-Wanssum
desgevraagd weten. De kralen zelf
vertonen ook sporen van verbranding,
waardoor vermoed wordt dat zij zijn
meeverbrand op de brandstapel.
“Hoewel de vondst van deze kraaltjes al
bijzonder is, maakt de datering het nóg
specialer: het glas dateert vermoedelijk
uit de late bronstijd of vroege ijzertijd
(circa 800 voor Christus) en is hiermee
ruim 500 jaar ouder dan de periode
waarin glas gebruikelijker werd in onze
streek. Hoewel de specialistische
onderzoeken nog moeten plaatsvinden,
lijkt dit dan ook één van de oudste
glasvondsten van Nederland. Vergelijkbare vindplaatsen zijn er wel, maar zeer
zeldzaam.”

Ger van Rensch is sinds 2010
wethouder van gemeente Horst aan
de Maas. Van Rensch heeft de portefeuille Leefomgeving en Financiën.
Daaronder valt onder meer kunst en
cultuur, leefbaarheid en onderwijs.
Projecten waar Van Rensch zich onder
andere mee heeft beziggehouden
zijn de verbouwing van ’t Gasthoês in
Horst en zwembad De Berkel in Horst.
Bij zijn aantreden zei Van Rensch in
een interview met dit nieuwsblad dat
zijn doel als bestuurder was “het vertrouwen in de politiek te verstevigen
en ervoor te zorgen dat alle inwoners
kunnen rekenen op de mensen die de
gemeente besturen.” CDA Horst aan
de Maas heeft Han Geurts uit Horst
als tweede kandidaat-wethouder naar

voren geschoven. Bob Vostermans is
lijsttrekker en tevens eerste kandidaat-wethouder. In een reactie laat
Van Rensch dat er diverse redenen
zijn voor zijn besluit. “Ik zit al, met
een korte onderbreking, vanaf 1985
in de lokale politiek. Nieuw bloed
is altijd gezond. Mijn grote dossiers
naderen afronding of komen op
een cruciaal moment, wat een bijna
natuurlijke punt zet achter een aantal
processen.” Vooral de afgelopen vijf
jaren waren erg intensief, zegt van
Rensch. “Onder andere vanwege
een bijzonder brede portefeuille.
Tussentijds stoppen past niet bij mij.
Al met al voldoende redenen om
nu niet voor verlenging te gaan.”
(Foto: gemeente Horst aan de Maas)

Restaurant BRL | Hoenderstraat 10 | 5801 CK Venray
0478 745035 | www.bijroellinssen.nl | info@bijroellinssen.nl

Dorpsdagvoorziening in Lottum
officieel geopend
In Lottum werd zaterdag 28 oktober de dorpsdagvoorziening officieel geopend. Het idee hiervoor
ontstond in 2016. Uit een enquête bleek dat er in het dorp behoefte was aan een dorpsdagvoorziening.
Uiteindelijk werd een stichting opgericht die als doel het sociaal contact tussen Lottumse mensen heeft,
waarbij ontmoeting, gezelligheid, leuke dingen doen, samen eten en een praatje centraal staan.
Afgelopen mei ging de voorziening van start, zaterdag 28 oktober was de officiële opening.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Als je ouder wordt
en niet meer weet wie je bent
als je mensen ziet
maar ze niet echt meer herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven
dan hopen wij
dat je nu de rust is gegeven

Lies Kleeven-Derks
echtgenote van

Jeu Kleeven †
Ôs Mam overleed, na een liefdevolle verzorging
in Hof te Berkel 21,
op de leeftijd van 89 jaar.
Horst,
Venray,
Venray,
Horst,
Lomm,
Amsterdam,
Amsterdam,
Horst,
Helmond,
Horst,
Horst,

Theo en Ineke
Henk en Koos
Lies en Lambert
Leo en Mien †
Gerda †
Riet † en Harry †
Joop en Cor
Ger
Chris en Marion
Thijs
Jan en Wilma
Marly en Iain

Vier generaties
Met de geboorte van Noor Versleijen zijn er weer vier generaties in de familie compleet. Noor is de
dochter van Petra Versleijen-Heijnen uit Meterik. Oma van Noor is Rika Heijnen-Verdonschot uit America
en Leen Verdonschot-Van Heugten uit Nederweert is Noors superoma. Superoma Leen heeft met Noor
voor de derde keer een viergeneratiefoto mogen maken.

Oma’s kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Vervolg voorpagina

Horst, 31 oktober 2017
Correspondentieadres: Waterstraat 63, 5961 XH Horst
Ôs Mam is voor het laatst bij ons op zaterdag 4 november om
10.30 uur in de H. Lambertuskerk van Horst, waarna wij haar bij
ôzze Pap te ruste leggen op de r.-k. begraafplaats.
Ôs Mam is op haar kamer in Hof te Berkel 21,
waar u vrijdag 3 november van 19.00 tot 20.00 uur
afscheid van haar kunt nemen.

“Met de wind waaien mijn gedachten”

Nelly Benders
echtgenote van Jan

Mooren

1965

Hout-Blerick, 10 mei 1916
Grubbenvorst, 19 oktober 2017

Kinderen maken
Canon van Sevenum
Bas, Noa en Anne (10 jaar) zijn
deze middag begonnen met het formuleren van vragen over de Tweede
Wereldoorlog. Ze hopen antwoord
te vinden op vragen als: ‘Waarom
waren de Duitsers boos op ons?’ en
‘Welke vliegtuigen zijn er in Sevenum
neergestort?’. Ze hebben wel vaker
verhalen over de Tweede Wereldoorlog
gehoord vertellen ze. Anne: “Mijn opa
werd tijdens de oorlog meegenomen
door de Duitsers, maar hij is ook weer

teruggekomen.” Noa’s opa was laatst
nog betrokken bij de onthulling van
het monument voor het neergestorte
vliegtuig in Kronenberg. En een oom
van Bas ging er regelmatig met een
metaaldetector op uit. Vinden ze
geschiedenis een leuk vak? “Dat ligt
aan het onderwerp”, zegt Bas. “Ik zou
het wel leuk vinden om in de jaren 50
te hebben geleefd, dan kon ik zien hoe
mijn oma er toen uitzag.” Ze zijn alle
drie in elk geval enthousiast over het

project. “De mensen van de heemkundevereniging helpen ons erg goed en
ze weten ook veel”, zegt Anne. “Het is
fijn dat ze dat doen voor ons.”
“Ik vind het belangrijk dat kinderen
weten waar ze vandaan komen”, zegt
meester Danny. “Dat ze hun achtergrond kennen. De bedoeling is dat er
uiteindelijk een Canon van Sevenum
wordt samengesteld, waar de kinderen hun eigen invulling aan hebben
gegeven.”

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

Elke en Piet
Geert en Astrid
kleinkinderen

Wij hebben in besloten kring
moeder bij vader te rusten gelegd
op het kerkhof van Grubbenvorst.
Venloseweg 12, 5971 CH Grubbenvorst
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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
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.

Open dag waterschapswerf
Waterschap Limburg organiseerde zondag 29 oktober een open dag bij hun waterschapswerf in
Horst. Jong en oud waren hier welkom om te kijken hoe waterveiligheid tot stand komt.
Waterschappers hebben tijdens de open dag verteld hoe het is om te werken aan water en aan
welke beek- en dijkprojecten in de omgeving gewerkt wordt. Kinderen mochten zelf een dijk bouwen
en testen of deze water kon tegenhouden.
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GEPLUKT Melanie Jacobs

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.

Ze is opgegroeid in Melderslo en was als kind al veel bezig met haar creativiteit. Inmiddels is ze afgestudeerd aan het Sint Lucas instituut in Boxtel en
heeft ze al gewerkt als restauratie- en decoratieschilderes in De Efteling en Toverland. Ook in haar vrije tijd zit ze niet stil. Deze week wordt Melanie Jacobs
(21) geplukt.
Melanie werd geboren als tweede
in een rij van drie meiden. Met zussen
Kelly en Ilse had ze een fijne jeugd.
Ze ging naar basisschool De Brink in
Melderslo en daarna naar het vmbo-t
op het Dendron College in Horst.
“Ik wist al heel snel dat ik daarna naar
het Sint Lucas wilde”, vertelt Melanie.
“Omdat daar een vrij strenge toelating

voor is, raden ze aan om je ook op
andere scholen in te schrijven. Dat heb
ik niet gedaan. Ik had mijn zinnen
helemaal op die school gezet.” Melanie
werd toegelaten en volgde de richting
Creatief Vakmanschap. Na het eerste
jaar koos ze de specialisatie restauratieen decoratieschilderen, waar ze na vier
jaar excellent voor afstudeerde.

PUZZEL
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Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Nieuwe coaches bij
Peter Thissen Music
Coaching in gitaar en piano (elektrisch en akoestisch)

6

1
3

6

3

2

5
4

1

6

077 – 77 03 308
www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
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9

Op zoek naar de juiste man of vrouw?

www.mens-en-relatie.nl

4
3

ik een mailtje van de Efteling, of ik
al inhuurbaar was als zzp-er. Ik had
daar in mijn derde jaar stage gelopen en toen ik klaar was met school
heb ik ze dat ook laten weten, maar
dat was toen alweer even geleden.”
Toen Melanie terug was van vakantie
ging, ze dus meteen naar de Kamer
van Koophandel om zich in te schrijven

3 van de 4 slaagt!

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.

6

“Ik heb nog gekeken of ik door
wilde studeren, maar ik heb toen
geen opleiding gevonden waarvan
ik dacht dat ik die met net zo veel
plezier en enthousiasme kon volgen
als mijn opleiding aan het Sint Lucas,
dus besloot ik te gaan werken”, vertelt
Melanie. Eerst was het echter tijd voor
vakantie. “Op vakantie in Split kreeg

en daarna kon ze aan de slag bij de
Efteling. “Het begon met een klus van
één week, maar uiteindelijk heb ik er
negen maanden onafgebroken gewerkt.
Sprookjes uit het Sprookjesbos restaureren, meehelpen bij het nieuwe vakantiegebied en ik heb ook meegewerkt
aan wat decorstukken voor de attractie
Symbolica”, vertelt Melanie. “Het is wel
heel tof om mee te mogen werken aan
zo’n mooie attractie.”
In de zomer heeft ze een paar
weken in Burgers’ Zoo in Arnhem gedecoreerd en momenteel is Melanie bezig
met een opdracht in Toverland, die te
maken heeft met de nieuwe uitbreiding. Voor Melanie een ideale opdracht.
“Een nieuwe ervaring”, zegt ze.
“In de Efteling werkte ik vooral in een
werkplaats of op een locatie in het
park. Nu sta ik echt op een bouwplaats
en dat is ook wel gaaf om te doen.
Ook is het natuurlijk lekker dichtbij.”
In Toverland is Melanie nog zeker een
paar maanden bezig. De uitbreiding
daar neemt immers behoorlijk wat tijd
in beslag. “Heel tof dat ik weer deel uit
mag maken van zo’n mooi park met
zo’n grote plannen”, zegt Melanie.
Als Melanie even niet bezig is met
haar werk, korfbalt ze bij SV Melderslo
in de senioren 2. Ook spreekt ze graag
af met vriendinnen en gaat ze regelmatig op stap. En in het schaarse beetje
vrije tijd dat ze heeft, kan ze het schilderen toch ook niet laten. “Het blijft
een hobby en ik heb het geluk dat ik
daar ook mijn werk van heb kunnen
maken. Soms als ik me verveel, ga ik
wel eens wat tekenen of schilderen.
Zo’n vrije dingen zijn ook wel heel leuk,
omdat je normaal gebonden bent aan
een opdracht.” Toch blijft het werken
voor een opdrachtgever voor Melanie
ook fijn. “Het is echt genieten, ik heb
heel veel plezier in mijn werk en ik
hoop vooral dat ik nog heel veel mooie
dingen mag maken”, lacht ze.
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Neem nu een GRATIS proefles
en maak kennis met ons nieuwe team!
Informatie: 06 - 51360211 • peter.thissen@gmail.com

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Veel Fijne herinneringen,
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar voor altijd in ons hart.

Na tachtig dagen
weer samen...

Gradje Kellenaers

Met grote droefheid hebben wij,
voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
afscheid moeten nemen van ôzze lieve pap en trotse opa

echtgenoot van

Annie Kellenaers – van Rensch

Piet Philipsen

in de leeftijd van 85 jaar

“Giebe Piet”

Annemie
Jill & Guus
Glenn & Puck
Mirjam & Olard
Janneke
Tom

echtgenoot van

Lies Philipsen - Hermans †
* Kronenberg, 21 december 1933
† Kronenberg, 28 oktober 2017
Griendtsveen Ied en Bennie
Lieke, Maaike
Kronenberg Mieke en Jan
Lou †, Els, Peet
Hegelsom Annelies en Leon †, Martijn
Janne en Jeroen, Wieneke
Sevenum Loes en Erwin
Ankie en Bob, Femke, Puk

Torenstraat 62
5961 TE Horst
De uitvaart heeft 27 oktober 2017 in besloten kring plaatsgevonden.

Dankjewel dat ik een deel
van jullie leven mocht zijn,

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze pap,
schoonvader en mijn zoon

Pieter Draak

Aansluitend leggen we ôzze pap te ruste
bij ôs mam op het kerkhof aldaar.

✶ Horst, 5 maart 1961
† Maastricht, 19 oktober 2017

echtgenoot van

Wies Draak-Kuijpers

Wij ontvingen het bericht van het plotseling overlijden
van onze dierbare broer en schoonbroer

Niels
Sanne en Frank
Ilona en Rick
Moeke Draak-Philipsen

Wiel Alards
echtgenoot van

Gert Alards-Jacobs

Familie Draak
Familie Kuijpers

Australië, 26 oktober 2017

Familie Alards

Reysenbeckstraat 10, 5963 AH Hegelsom

Correspondentieadres:
Familie Alards, 36 Racecourse Rd, Victoria 3810 Australië

Het afscheid heeft op donderdag 26 oktober plaatsgevonden.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Klussen en transport. Voor timmerklussen, verhuizingen en middelgrote
transporten bel 06 21 23 88 89. Eerlijke
prijs voor uw klus.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Jolanda en Eric
Fenna en Kay
Niek en Bente
Evie
Irma en Bianca
Dorperweiden 74
5975 BD Sevenum

Opslagruimte. Te huur opslag- of
hobbyruimtes, 2 maal 65 m2 en
eenmaal 150 m2. Tel. 06 51 07 47 20.

Pieter

Melderslo, 26 oktober 1933

3 november 2017
Van harte gefeliciteerd!

Horst, 23 oktober 2017

Simonsstraat 35
5976 NW Kronenberg
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 2 november om 10.30 uur
in de parochiekerk H. Theresia te Kronenberg.

Sjaak en Nellie
Oomen-Hermans
50 jaar getrouwd!

Gitaarles Horst.
Wil je op een leuke manier gitaar leren
spelen? Vraag dan nu de gratis proefles
aan. Dit kan via: www.gitaarleshorst.nl
info@gitaarleshorst.nl 06 52 38 16 45.
Schilder nodig? Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten belt u Jan Bosman.
077 475 0980/06 11 35 09 70.

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Rommelmarkt Wieneshof Horst.
Zondag 12 nov. Rommelmarkt
Wieneshof Horst 9.00-15.30 uur www.
hh-marktkramen.nl 06 25 05 18 94.
Taxus v.a. € 1,50, laurier, beuken,
hortensia’s enz. Open za 4 en 11 nov.
10.00-12.30 uur. Oude Heldenseweg
Maasbree. info: www.veld-tuinplanten.nl
of 06 40 32 71 08.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw.
Uw Kringloopwinkel in Sevenum voor
al uw in en om het huis artikelen.
Koelkasten, wasmachines etc.
Sfeerverlichting, huishoudelijk,
speelgoed, games en nog veel meer!
Wij zijn geopend van dinsdag t/m
zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur met
uitloop. Adres: Maasbreeseweg 3 5975
BL Sevenum E-mail:
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
tel. 077 374 44 80/06 31 22 84 44.
Happy Halloween. Fleur je huis op
met de kleurrijke herfst siervruchtjes
van de vruchtentuin in Melderslo.
Dagelijks, zelfbediening, zolang de
voorraad strekt.
Marian Deckers Nachtegaallaan 19A
Melderslo. 06 83 71 26 82.
Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum
tel. 0478 53 17 48.

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

VOOR ROUWBLOEMWERK
persoonlijk en naar uw eigen wensen
Tel. 06-12 58 20 63
Meterikseweg 94 Horst
www.flox-bloemenatelier.nl

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
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Woningruil Hof te Berkel appartement,
begane grond naar Norbertusparochie,
woning met tuin. Tel. 06 83 41 05 59.
Zomerhuis te huur Mallorca.
Te huur zomerhuis in Mallorca in voor
en najaar 150 m van het strand.
Info www.huibertcati.nl.
Facebook huisbertcati

winkel&bedrijf 09

Van lokale speler tot
internationale innovator
Henk Kuijpers, Frans Bakker en Wouter Kuijpers van Dinnissen Process Technology zijn genomineerd voor de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2017. Het Sevenumse bedrijf groeide de afgelopen 70 jaar uit tot een wereldspeler in stortgoedtechnologie.

Gevraagd poetshulp
voor 3 á 4 uren per week.
Dag in overleg. Horst nabij zwembad.
Tel. 06 43 73 31 69 na 18.00 uur.
Wie heeft zaterdagavond in het
Gasthoes mijn veelkleurige sjaal
gevonden? Tel. 06 12 54 33 26.
Te koop viooltjes nu € 0,30 en vele
kleuren pluischrysanten. Tevens het
adres voor het overwinteren van uw
planten. Geopend op woensdag en
zaterdag. Hay Cox Molengatweg 4
tel. 077 398 29 22/06 54 30 69 64.
T.k. gevraagd landbouwmachines
2.3.4.schaar wentelploegen frees/
kipper/mesttank/maaier/hark/
schudder/bloter/weisleep/tractors enz.
06 19 07 69 59.
De klok verzet? Ook al gedacht aan onze,
zoals altijd.., gratis wintercheck?
De accu, banden, ruitensproeierantivries
en oliepeil controleren zonder afspraak!
Help u en uw auto veilig de winter door!
Wandeling in Sevenum.
Zondag 12-11 is er een 5 km wandeling
voor alleenstaande 40, 50 en 60+ in
Sevenum. Vertrek om 14 uur vanaf
Raadhuisplein (bij Aldi), aanmelden is
niet nodig. Georganiseerd door leden
van Click4friends.
Te koop halfrijpe soepbonen,
op bestelling. Tel. 077 467 16 33.
Huishoudelijke hulp.
Poetsen van woonhuis in Melderslo.
Liefst op donderdag. Reacties op
06 11 21 42 98 ná 19.00 uur.
Appartement te huur
in Kerkstraat 20 te Horst.
Direct aanvaardbaar, huurprijs 700 euro
per maand. Tel. 06 30 13 01 52.
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.

VENRAYSEWEG 16B - HORST

Maandaanbieding
November
Schotel Dijen met friet of
aardappelschijfjes, salade
of appelmoes en saus naar
keuze voor maar € 6,-

De roots van het Sevenumse bedrijf liggen in het ontwikkelen
van machines voor diervoeder. Het bedrijf werd in 1948 opgericht
en werkte toen vooral met lokale bedrijven die diervoeding
produceerden. “We maakten machines zoals mengers en maalmolens”, vertelt commercieel directeur Frans Bakker. “In de loop der
jaren werden deze machines continu verder ontwikkeld en werden
daarmee ook breder inzetbaar in andere markten. Vanaf daar
heeft het bedrijf zich verder uitgebreid. De sales is onderverdeeld
in segmenten, die aan de ene kant food en chemie en aan de
andere kant petfood, feed en aquafeed (dierenvoeders, red.)
bedienen.”
Frans Bakker is samen met algemeen directeur Henk Kuijpers
en operationeel directeur Wouter Kuijpers genomineerd voor de
lokale ondernemersprijs. De drie directeuren vullen elkaar goed
aan, vindt Frans. “We zijn soms heel verschillend, maar met die verschillende visies vormen we samen een goed team. Ieder heeft zijn
eigen verantwoordelijkheden en we hebben wederzijds respect en
vertrouwen in elkaar. Soms is er wel een beetje spanning, maar dat
heb je natuurlijk ook nodig.”
Dinnissen heeft inmiddels ruim 185 medewerkers, een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden, en het bedrijf blijft
groeien. Frans sloot zich in 2006 bij het bedrijf aan. Hij zette zijn
ervaring als system integrator in om Dinnissen om te vormen van
machinefabriek naar ‘solution provider’, een bedrijf dat totaaloplossingen biedt. De naam van het bedrijf veranderde toen ook
van machinefabriek Dinnissen naar Dinnissen Process Technology.
“We ontwikkelen en bouwen machines, maar zorgen er daarnaast
voor dat alle machines en benodigdheden voor een hele productielijn aan elkaar gekoppeld worden en soepel werken”, zegt Frans.
Een oplossing voor een klant, vaak een combinatie van product,
onze procesmachines en toebehoren, wordt in het testcentrum
genaamd Dinnocenter in Sevenum opgebouwd en uitvoerig

getest. “Steeds vaker bouwen wij delen of complete systemen
bij ons in Sevenum op en testen deze compleet op functionaliteit.
Daarna gaat deze transportgereed de wereld over naar de eindbestemming. Onder begeleiding van onze supervisors wordt het complete systeem opgebouwd bij de klant en kan binnen afzienbare tijd
probleemloos operationeel zijn.”
Dinnissen zet veel in op innovatie. In het Dinnocenter worden
machines constant doorontwikkeld. “We halen veel kennis uit ons
eigen testcenter en uit stortgoedanalyses. Hierdoor kunnen we
machines blijven optimaliseren. Dat is een continu ontwikkelproces”, vertelt Frans. “Ook onze 3D-modellering kunnen we met
virtual reality in een vroeg stadium zichtbaar maken, nog voordat
we überhaupt aan het bouwen zijn.”
Het thema van de ondernemersprijs is dit jaar ‘Internationaal
Ondernemen’, een jasje dat Dinnissen als gegoten zit. “We zijn
onze machines al vroeg gaan exporteren. Eerst vooral naar België
en Duitsland, maar inmiddels zitten we over de hele wereld”, aldus
Frans. Dinnissen heeft de afgelopen jaren hard aan haar portfolio
gewerkt en werkt naast lokale spelers als Vitelia en Royal Friesland
Campina Veghel ook voor internationale giganten als Nestlé,
Danone en Cargill. “Vooral in de food-sector is het heel belangrijk
dat je aan alle eisen rondom hygiëne en traceerbaarheid van materiaal kunt voldoen. Wij lopen hier als relatief klein bedrijf in voorop,
mede door onze ICT. Dat spreekt zich rond.” Hun portfolio helpt om
wereldwijd klanten aan te trekken. “Onze leveringsomvang schept
vertrouwen”, zegt Frans. Om internationaal te kunnen blijven
groeien, staat uitbreiding in de plannen. “We gaan een kantoor
in Azië openen. Daar ligt voor ons nog een grote markt, net als in
Zuid- en Noord-Amerika.”
De uitreiking van de Ondernemersprijs vindt plaats op donderdag 23 november in De Mèrthal in Horst. Kijk voor meer informatie
op www.ondernemersprijshorstaandemaas.nl (Foto: Wim Jenniskens)
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Henk Kuijpers, Frans Bakker
NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Dinnissen Process Technology

VEEL SUCCES
GEWENST!

Montair feliciteert Dinnissen B.V.
met de nominatie voor
Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2017
Heuvelsestraat 14 | 5976 NG Kronenberg | T 077 467 2473 | www.montair.nl

group

Wij feliciteren Dinnissen
met hun nominatie
voor de Ondernemersprijs 2017
Venrayseweg 141 , Horst

+31 (0) 88-006 5300

www.arco-solutions.nl

Dinnissen B.V.
gefeliciteerd met
de nominatie!

www.cr8las.nl

Hartelijk gefeliciteerd met de nominatie
voor de Ondernemersprijs 2017!

HENK, WOUTER
EN FRANS
organisatie voor
ondernemingen

GEFELICITEERD
MET DEZE
NOMINATIE!
Welkoop
Sevenum
feliciteert

Horsterweg 68
Sevenum
www.welkoop.nl

Dinnissen B.V.
met hun
nominatie!

De specialist in het verzenden van uw pakketten en/of pallets!

Wij feliciteren Dinnissen met de nominatie

Tel. 077-4673746 / Mob. 06-54905166 / Fax. 077-4673663
info@stddistributie.nl / Saarweg 21 5966 RP America
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en Wouter Kuijpers
HALLO BUREN

Gefeliciteerd met jullie nominatie!
Gefeliciteerd met de nominatie en veel succes!
Stationsstraat 147 • 5963 AA Horst-Hegelsom
info@bakker-groen.nl • www.bakker-groen.nl

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

VISSERS OLIE. KEEP MOVING!

iteerd
Gefelic e
met d !
tie
nomina

Gefeliciteerd met deze mooie nominatie!

WWW.VISSERSOLIE.NL

wij feliciteren

Dinnissen B.V.
met de nominatie voor
de ondernemersprijs
Horst aan de Maas
www.vantilburgbv.nl

Van harte
gefeliciteerd
met jullie
nominatie
www.sijbersbouwbedrijf.nl

veel succes namens directie
en medewerkers
van Vullings Metaalbewerking B.V.

Gefeliciteerd met de nominatie
voor de Ondernemersprijs 2017

Hagro kantoormeubelen is gespecialiseerd in verkoop, montage en demontage van nieuwe en
gebruikte kantoormeubilair en magazijn inrichtingen. Ter versterking van ons team zijn wij op
zoek naar een enthousiaste

Horsterweg 19 Sevenum. T: +31 77 398 80 37 www.hagrokantoormeubelen.nl

Magazijnmedewerker / vrachtwagenchauffeur m/v

Tot deze functie behoort magazijnwerk (laden/lossen), bestellingen klaarzetten, montage van
kantoormeubilair en magazijnstellingen bij klanten tot je werkzaamheden, alsmede het transport
van kantoormeubilair en magazijnstellingen door heel Nederland.

Henk, Wouter en Frans,
gefeliciteerd met jullie nominatie

Henk Kuijpers,
Wouter Kuijpers
en Frans Bakker,
Dinnissen B.V.
Hartelijk gefeliciteerd
met de nominatie voor de
Ondernemersprijs 2017

Henk, Wouter en Frank,

We bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf en een
marktconform salaris. Van jou vragen we dat je representatief, stressbestendig en flexibel bent.
Daarnaast beschik je over het vrachtwagen rijbewijs en een chauffeurs diploma.

Namens directie en
medewerkers Nijsen/Granico

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je
sollicitatiebrief met C.V. Dit kan per post: Hagro kantoormeubelen, t.a.v. Dhr. Wout Swinkels,
Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl
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Ondernemersprijs 2017

Een nieuwe koers, een uniek event
De Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas heeft een nieuwe koers ingezet. Een koers die in de ogen van het bestuur van de
Stichting meer recht doet aan deze tijd.

Het bestuur van Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2017
Na dertien edities is de uitreiking van
de Ondernemersprijs als event gegroeid
en verankerd in ondernemend Horst aan
de Maas en de regio. Desalniettemin
ontstond de behoefte om een andere koers
te varen en om de uitreiking, die dit jaar
op 23 november plaatsvindt, ook op een
moderne, innovatieve en interactieve wijze
te laten plaatsvinden.
De aanloop naar 23 november
Brenda Linders en Niek Geurts hebben onze

sponsoren diamant

geledingen versterkt. Daarnaast is met stakeholders gebrainstormd over de nieuwe opzet.
Wat is er veranderd?
De selectiecommissie, die elk jaar uit de
voorgedragen kandidaten de drie genomineerden
selecteerde en aan de jury voorlegde, is omgevormd tot een Adviesraad. De Adviesraad bestaat
uit o.a. voorzitters van enkele ondernemersverenigingen in Horst aan de Maas, een gemeentelijk
bestuurder, de winnaar(s) van de ondernemersprijs van het vorige jaar, bestuurders uit het

voorstellen. Uiteindelijk bepaalt het publiek,
via een app, op wie ze ‘hun geld willen zetten’. De uiteindelijke winnaar zal een voucher
ontvangen met de mogelijkheid om deze in te
wisselen t.b.v. hun onderneming. Ook wordt
aandacht besteed aan de junior ondernemersprijs. Een initiatief van O-Twee en het Citaverde
College waar MBO leerlingen een onderneming
starten. Dit jaar werd de Easy Hang gekozen
als onderneming met het meeste potentieel.
Zij zijn gecoached door Sociaal Kapitaal.
De avond in de Mèrthal wordt gepresenteerd door Rens de Jong en hij wordt daarbij
ondersteund door Sjors Rodenburg. Zij maken
gebruik van een zgn. buzzmaster. Wat dat
betekent kunt u zelf komen ontdekken, maar
feit is dat het interactief en daardoor heel
boeiend wordt. Deze heren zullen ons in een
arena-achtige omgeving door de avond leiden,
waarbij het publiek op interactieve wijze
intensief wordt betrokken.
De genomineerde ondernemers, de bezoekers, de jury, de Adviesraad, kortom alle
aanwezigen, zullen getuige kunnen zijn van
een interactieve avond met als hoogtepunt
de uitreiking van de Ondernemersprijs Horst
onderwijs en wordt voorgezeten door Leon Litjens. aan de Maas. Wilt u in de Mèrthal erbij
zijn, kunt u on-line E-tickets bestellen op
Deze Adviesraad benadert zelf 3 kandidaten
www.ondernemersprijshorstaandemaas.nl.
die op basis van vastgestelde criteria passen
Dit mag u niet missen.
bij een bepaald thema. Dat thema is dit jaar
Internationaal Ondernemen. De kandidaten zijn
bezocht door de jury. En op 23 november zal de
jury haar oordeel kenbaar maken.
Het Event op 23 november
Naast de uitreiking van de ondernemersprijs,
willen we drie jonge ondernemers een podium
bieden, die zich via een pitch aan het publiek

Johan Janssen, voorzitter
Namens de Stichting Ondernemersprijs
Horst aan de Maas.

sponsoren goud

sponsoren zilver

sponsoren brons
ABC Hekwerk
ACB Transportbanden
Accon AVN
Accountantskantoor Verstraelen
Adecco
Anco lifestylecentre
ARCO
Arvalis
Autoschade Herstel Noord-Limburg
BLM Wegenbouw
Bol Accountants BV
Bouwmij Janssen

Centrummanagement Horst
Cleopatra lingerie
Company Shaping
CRA Vastgoed
De Lange Horst
Galerie Irok
HangOn BV
Henk Aarts
HLB van Daal & Partners
Horst Verhuur
Innovista Accountants Adviespartners
ITSN
IvS keuringen

Jansen-Noy Mode
Janssen de Jong Bouw
Janssen Staalbouw Horst BV
Jumbo Phicoop Sevenum
Keurslager Crist Coppens
Koenen en Co
Kruytzer Optiek en Optometrie
Lakei Boomkwekerijen
Lenssen Vul- en Sluittechniek
Linq Event Group
Loopschool 2Run4Fun
Martin Cuypers
Mertens

Munckhof Groep Horst
Notariskantoor de Laat & Gulikers
Ondernemersclub Sevenum
Parkhotel Horst
Peters Bouw en Onderhoud
Plus Lucassen
Praedé Kappers
Raedts Bouwbedrijf
Salet Gordijnenatelier vof
Smood
Studio ELF
Sun-Power
Toponderzoek

VALUAS Advocaten en Mediators
Van Tilburg Installatietechniek BV
Verhaag Parketvloeren
Verstappen Verpakkingen BV
Vissers Plant Innovators
Vitelia
Vullings Metaalbewerking & Systemen
Wapenmakerij Hendrix
Weijs & van Hooft
Wienesplaats
Witveld Bloembinders
WorkOut Horst
ZON fruit & vegetables

02
11

Nieuwe locatie voor
ARCO Solutions uit Horst
Het bedrijf ARCO Solutions uit Horst is verhuisd naar haar nieuwe bedrijfslocatie aan de Venrayseweg 141 in
Horst. Dit om de forse groei van de afgelopen jaren op te vangen.
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Informatiebijeenkomst

Muziektherapie
Muziektherapeut Mai van der Beele verzorgt op vrijdag 17 november
een informatiebijeenkomst over muziektherapie in Museum De Locht
in Melderslo. Deze bijeenkomst begint om 19.15 uur en duurt tot
21.30 uur.
De avond bestaat uit twee delen,
een presentatie en een workshop.
Tijdens de presentatie vertelt Van der
Beele wat muziektherapie is en welke
kinderen en jongeren hier baat bij
kunnen hebben. Tijdens de workshop
kunnen bezoekers ervaren hoe het
is om samen muziek te maken met
gebruik van diverse instrumenten

en hun stem. Daarnaast wil Van der
Beele bezoekers kennis laten maken
met diverse werkvormen uit de
muziektherapie waarmee ze onder
andere kunnen werken aan concentratie, samenwerken en het verwerken van een gebeurtenis uit hun
leven. Een en ander wordt opgeluisterd door de muziekgroep Lazy Chair.

Directievoorzitter
Rabobank stopt
Rob Knoops vertrekt als directievoorzitter van Rabobank Horst
Venray vanaf 1 januari. Wie hem op gaat volgen, is nog niet bekend.
De Raad van Commissarissen heeft de procedure gestart om een
opvolger te benoemen.

ARCO Solutions ontwikkelt
innovatieve technieken voor het
optimaliseren van productieprocessen.
Gezien de toenemende behoefte aan
innovatieve en intelligente productieprocessen, groeide het bedrijf de
afgelopen jaren fors, geeft de

organisatie aan. Vandaar dat het nu
investeert in een nieuwe locatie.
In haar nieuwe bedrijfslocatie beschikt
ARCO over 5.000 vierkante meter
productieruimte en 1.000 vierkante
meter kantoorruimte, waarmee ze
haar voorspelde groei kan opvangen.

ARCO Solutions ontstond in 2016
uit ACB Solutions. Met ARCO groeit
ook moederbedrijf ACB mee.
Met name voor ACB Transportbanden
en Onderdelen ontstaan op de
huidige locatie mogelijkheden om
te groeien.

Knoops was de afgelopen negen
jaar directievoorzitter bij Rabobank
Horst Venray. Hij gaat nu naar
Rabobank Weerterland en Cranendonck. Rob Knoops: “De afgelopen
jaren hebben we te maken gehad
met stevige uitdagingen.” Hij ver-

wijst daarbij onder andere naar de
fusie van twee banken. Knoops was
als boegbeeld van de bank onder
andere betrokken bij de Horster
‘Gezondste Regio 2025’ en de
ontwikkeling van het equestrian
centre De Peelbergen in Kronenberg.

Op de Spekt 10 Broekhuizenvorst
✓ tuin op Zuid
TE KOOP
✓ heeele goeie privacy!
✓ voorzieningen op
begane grond

✓ dus levensloopbestendig!
✓ inhoud 615 m3
✓ rustige ligging, natuur

FTNON Horst produceert en verkoopt machines voor de vers verwerkende industrie, alsmede voor
het kweken van champignons. Onder onze klanten bevinden zich vooruitstrevende telers, maar ook
internationaal bekende industriële verwerkers van groente en fruit zoals Heinz, Domino’s Pizza,
Bonduelle en Cêla Víta. De machines en productielijnen van FTNON worden wereldwijd afgezet.
Wegens groeiende werkzaamheden, mede in de champignon teelt, zijn wij op zoek naar een fulltime
medewerker als:

op 100 meter

✓ klaar voor de toekomst!
Vraagprijs

€ 298.000.- kk
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

(SERVICE-)

BUITENDIENSTMONTEUR M/V
Als (service-) en buitendienstmonteur word jij het
aanspreekpunt voor FTNON Horst bij installaties,
storingen en onderhoud van watergeefsystemen bij
onze klanten in de champignon industrie.
Je bedient onze klanten, voornamelijk in de
regio, maar ook start je projecten mee op in het
buitenland (10-20% van de tijd). Daarnaast is het
mogelijk om in de tussentijd mee te werken aan de
bouw van onze machines. Uiteraard zullen we je
goed ondersteunen met een inwerktraject, zodat je
er niet alleen voor staat.
Je profiel
Wij zijn op zoek naar iemand met ervaring in een vooral mechanische werkomgeving. Met daarbij enige kennis
van elektrotechniek. Je durft de leiding te pakken, kunt

goed alleen werken, maar ook prima functioneren in
een team. Doorzettingsvermogen en dynamiek spreken
je erg aan en hier wil je dan ook in uitblinken.
Verder is het belangrijk dat je:
• MBO werk- en denkniveau hebt
• Engels en Duits spreekt
• In bezit bent van Rijbewijs B(E)
• Gezonde inzet hebt en iets wil leren
Voldoe je aan dit profiel
solliciteer dan vandaag nog!
Voor sollicitaties en nadere informatie kun je terecht
bij Rolf Hendriks via
telefoonnummer 077-399 98 88
of per e-mail aan horst@ftnon.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

FTNON Horst B.V. • Nijverheidsstraat 11 • 5961 PJ Horst • +31 (0)77-3999888 • www.ftnon.com

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

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
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Commissie Samenleving

Overlast bruine rat

Openbare bijeenkomst op dinsdag 7
november 2017 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.

In de landelijke en lokale media is momenteel veel aandacht voor overlast van de bruine rat.
Ook in Horst aan de Maas krijgen we regelmatig meldingen binnen. Wat kunt u doen?

Op de agenda staan onder andere het onderwerp
“Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN),
kennismaking met directeur J. Rooijmans”.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 21 november 2017 besproken.
Voor deze commissie komen de volgende
raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• (agendapunt 10) Voorstel tot het gewijzigd
vaststellen van de verordeningen gebaseerd
op de Participatiewet.
• (agendapunt 11) Voorstel tot het vaststellen
van het Normenkader 2017 ten behoeve van
de accountantscontrole.

Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Samenleving.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via griffier@horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag
8 november 2017 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.
Op de agenda staan onder andere het
onderwerp “Regiovisie Peelbergen”.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 21 november 2017 besproken.
Voor deze commissie komen de volgende
raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• (agendapunt 5) Voorstel tot het gewijzigd
vaststellen Bestemmingsplan Klaver 8 2017.
• (agendapunt 6) Voorstel tot het vaststellen van
bestemmingsplan Bedrijventerrein Tienray.
• (agendapunt 7) Voorstel tot het vaststellen van
het Bestemmingsplan Bosstraat 9/9A Hegelsom.
• (agendapunt 8) Voorstel tot het vaststellen van
het bestemmingsplan De Hees 63 Kronenberg.
• (agendapunt 9) Voorstel tot het vaststellen
van de Stedenbouwkundige visie
geluidsmaatregelen spoor.

Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via griffier@horstaandemaas.nl

Eigen verantwoordelijkheid
De gemeente voert zelf geen bestrijding uit.
Maar we kunnen u natuurlijk wel adviseren.
Bijvoorbeeld over de manieren om overlast
te voorkomen en we kunnen u doorverwijzen
naar gespecialiseerde bedrijven die u kunnen
helpen als u overlast hebt. Want overlast van
ongedierte bij u thuis (of op uw bedrijf) is uw
eigen verantwoordelijkheid.
Voorkomen is beter dan bestrijden
Wat kunt u doen om overlast te voorkomen?
• Muizen en ratten komen af op voedsel,
dus ook op brood, etensresten, fruitresten
of vetbollen in uw tuin. Berg voedsel goed
(afgesloten) op.
• In deze tijd van het jaar zorgt met name
afgevallen fruit van fruitbomen voor een
voedselbron voor de rat.
• Houdt u dieren? Geef ze nooit méér voedsel
dan ze binnen korte tijd opeten, zodat er
geen restanten achterblijven. Voorkom dat
muizen en ratten onder of in de hokken van
uw dieren kunnen komen. Diervoer kunt u ’t
best opbergen in afsluitbare plastic tonnen.
• Ruim regelmatig op in en rond gebouwen.
Zo voorkomt u dat er plekjes ontstaan waar
muizen en ratten zich nestelen of schuilhouden
• Sluit gebouwen af, repareer kapotte
rioolleidingen en zorg ervoor dat alle kieren
groter dan 0,5 cm zijn afgedicht.

• Gooi geen mest of voerresten van huisdieren
in de tuinafvalkorven.
Wat zijn de mogelijkheden voor
bestrijden?
• U kunt zelf vangkooien of vallen plaatsen.
Zet ze op plaatsen waar ratten hun
loop hebben. Draag handschoenen om
besmetting te voorkomen.
• Voor een effectieve en veilige bestrijding
raden wij aan een professionele
bestrijdingsdienst in te schakelen.
Via zoekmachines op internet en de
digitale gemeentegids (www.lokaaltotaal.
nl/horst-aan-de-maas) vindt u eenvoudig
diverse gespecialiseerde bedrijven. Zoek op
‘ongediertebestrijding’.
Meer informatie
Kijk op www.horstaandemaas.nl/ongedierte
voor meer informatie over de overlast van
ongedierte. U kunt ook bellen met ons
klantcontactcentrum op 077 - 477 97 77.
Tot slot
Ook al bestrijdt de gemeente zelf niet,
wij willen wel een beeld krijgen waar de
meldingen in onze gemeente vandaan komen.
Meldingen van rattenoverlast kunt u eveneens
melden bij ons klantcontactcentrum.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

Bladeren en snoeiafval
Het is weer herfst! Blad- en fijn snoeiafval
kunt u kwijt in de bladkorf bij u in de buurt.
Zit die vol? Dan kunt u het ook iedere

zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur
gratis naar Openbare Werken brengen
(Americaanseweg 43, Horst).

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
7 november 2017 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
Behandeling van een bezwaarschrift tegen
weigering verstrekken omgevingsvergunning
voor bedrijfswoning, rundveestal en kapschuur
aan de Most in Sevenum.
Hoorzitting om 19.00 uur
Behandeling van een bezwaarschrift tegen
verstrekken omgevingsvergunning voor
het aanleggen van een infiltratiepoel en

uitstroompijpje aan de Hazenhorstweg in
Sevenum.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting
vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr. A.
Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

America
Jacob Poelsweg 5
Peelheideweg 25
Kerkbosweg 22
Broekhuizen
Sef van Megenlaan 34
Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg
Evertsoord
Patersstraat 26
Hegelsom
Reysenbeckstraat 28

Horst
St. Josephstraat 12
Albert Schweizerstraat 21
Venrayseweg ongenummerd.
naast 151
Melatenweg 8a en 8b
De Afhang kavel 411
Industriestraat 15
Witveldweg 100
Burgemeester Steeghsstraat 6

Meterik
Meteriks Veld kavel 8
St. Jansstraat 33
Bergsteeg 1

Meerlo
Dellekamp 3
Hoofdstraat 23

Swolgen
Donkerhoek 3

Melderslo
Heuvelweg 9
Eikelenbosserdijk 5
Blaktweg 69

Sevenum
De Krouwel kavel 30
De Hees 10
Horsterweg 19
Renkensstraat 3

Tienray
Donkerhofsteeg 11

De kledingcontainer:
goed voor elkaar!
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Inloopuur

Speeltuin De Drink

In Horst aan de Maas zamelen we textiel in via kledingcontainers. Sam’s Kledingactie
zorgt ervoor dat een deel van de kleding opnieuw verkocht kan worden. Met de opbrengst
ondersteunt zij goede doelen. Een ander deel van het ingezamelde textiel wordt gerecycled
in nieuwe producten.

Het speelterrein aan De Drink / Rietbos wordt gerenoveerd. Er komt een nieuwe indeling van de
speeltuin en de beplanting wordt vervangen.
Om uw vragen hierover te beantwoorden,
bieden wij u de gelegenheid om op donderdag 9
november a.s. het plan in te zien. Tussen 18.30

uur en 19.30 uur kunt u binnenlopen bij Openbare
Werken (Americaanseweg 43 in Horst), wij kunnen
u dan antwoord geven op uw vragen.

HORST AAN DE MAAS
Wat kunt u kwijt in de textielcontainers?
In een gesloten zak:
• herbruikbare en niet herbruikbare (onder)kleding
• schoenen, per paar samengebonden
• huishoudtextiel zoals handdoeken,
washandjes en (tafel)lakens
• dekbedden, kussens, dekens en kussenslopen
• zachte knuffelbeesten
• hoeden en petten
• gordijnen.

Wat mag niet in de textielcontainer?
• overig speelgoed
• vloerbedekking en tapijten
• huisraad zoals zitzakken, poefs,
servies, glas
• restafval.

Word vrijwilliger!
www.vrln.nl

Download het uitgebreide afval-ABC via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Jubileumconcert

200 jaar in harmonie
Voor kaarten: www.harmonievanhorst.nl en bij Salon du Trezo

50% KORTING*
OP HET MONTUUR
BIJ AANKOOP VAN EEN
COMPLETE BRIL

POLARISERENDE
ZONNEGLAZEN
ENKELVOUDIG 49 EURO*
MULTIFOCAAL 99 EURO*

*Vraag naar de voorwaarden. Niet geldig i.c.m.
andere acties of inwisselbaar tegen contanten.

*Bij gelijktijdige aankoop van een complete
tweede bril (montuur plus glazen). Geldt voor
gelijkwaardige zonneglazen.

BRIL EN LENZEN?
U ONTVANGT
50% KORTING* OP EEN
COMPLETE BRIL

DRAAGT U LENZEN?
KOOP DAGLENZEN VOOR
1 JAAR EN KRIJG
2 MAANDEN GRATIS

*Vraag naar de voorwaarden. Niet geldig i.c.m.
andere acties of inwisselbaar tegen contanten.

*Vraag naar de voorwaarden. Niet geldig i.c.m.
andere acties of inwisselbaar tegen contanten.

VESTIGING VENRAY
GROTESTRAAT 48
TELEFOON (0478) 58 24 09

KOM, KIJK EN BEWONDER

U LEEST HET GOED!
DEZE ADVERTENTIE
IS GELD WAARD
mooie acties en speciaal voor u

VESTIGING HORST
ST. LAMBERTUSPLEIN 2

VESTIGING BOXMEER
STEENSTRAAT 120

TELEFOON (077) 820 02 62

TELEFOON (0485) 57 18 12

CAMPSOPTIEK.NL

16

opinie

Wat
zeg je?
Het merendeel van de inwoners van
Horst aan de Maas heeft geen problemen
met de uitbreiding van het attractiepark
Toverland in Sevenum. Het park gaat de
komende jaren verder uitbreiden met
onder andere een nieuwe themagebied.
Slechts 6 procent van de inwoners vindt dat
Toverland te groot wordt voor de gemeente
Horst aan de Maas. 74 procent zegt dit
niet zo te zien, de overige 20 procent is
neutraal. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
“Alles moet klein beginnen”, zegt iemand.
“En waarom zou je zo’n publiekstrekker als
Toverland gaan beperken? Er is ruimte, er is
geld en het trekt mensen aan.” Ook worden

Inwonerspanel

1.672 leden

02
11

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Er is ruimte, er is geld
en het trekt mensen aan’
6%
Eens

20%
Neutraal

74%
Oneens

Door uitbreiding Toverland wordt
het te groot voor de gemeente

de voordelen voor de lokale economie veel
“De overlast neemt toe en het park komt te
genoemd. “Er is plaats genoeg en het is goed
dicht bij Kronenberg. Dit zorgt voor geluidsvoor het toerisme”, beargumenteert iemand.
overlast en visuele overlast”, is iemand
“Het zorgt voor veel
bijvoorbeeld van mening.
werkgelegenheid”, vindt
Een ander vindt dat de
een ander. Verder vinden
‘Goed voor het toerisme’ ruimte niet op deze manier
veel mensen dat Toverland
zou moeten worden ingegeen overlast veroorzaakt
vuld: “Dit gaat ten koste van
‘Zorgt voor
voor de omgeving. “Tot nu
natuur en landschap, daar
werkgelegenheid’
toe ervaart niemand hinwordt nooit over gepraat.”
TipHorstaandeMaas is
der van Toverland en het
‘Geluidsoverlast en v
een
samenwerkingsverband
brengt een hoop plezier.”
isuele overlast’
tussen HALLO Horst aan de
Het kleine groepje
Maas en TopOnderzoek.
tegenstemmers vindt dat
Voor meer resultaten of
Toverland, dat gelegen
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
is in een ruimtelijk gebied, door de uitbreiwww.tiphorstaandemaas.nl
ding te dicht bij de dorpen komt te liggen.

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

OPEN DAG ZONDAG 5-11-17 (11.OO-17.00 UUR)
KUNST, CURSUS EN TRAINING

voor jou, bedrijven en scholen!
Schilderijen
Training creativiteit als middel
Training kunsteducatie
Cursussen schilderen
Teambuilding

HOOGST DE
R
E
E
T
O
N
GE
T
BRABAN
ROC VAN

liss

KUNST | TRAINING | COACHING

Foto: Jos Derx

WWW.KUNSTATELIERBLISS.NL

Meerlosebaan 43 | 5861 CP | Wanssum | info@kunstatelierbliss.nl | 06-51401314

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl
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Bespreking Poll week 42

Het wordt hoog tijd voor een vrouwelijke burgemeester
Nu onze huidige burgemeester Kees van Rooij afscheid neemt, moet Horst
aan de Maas op zoek naar een nieuwe burgemeester. Het merendeel van onze
stemmers vindt dat het hoog tijd wordt voor een vrouwelijke burgemeester.
De gemeente Horst aan de Maas heeft nog nooit een vrouwelijke burgemeester gehad. In de voormalige gemeentes Broekhuizen en Grubbenvorst is Joke
Kersten burgemeester geweest, maar zij is de enige. Er zit sowieso niet veel
diversiteit in de groep Nederlandse burgemeesters, het merendeel is blank,

mannelijk en van middelbare leeftijd. Om wat meer diversiteit te brengen,
mag er best een voorkeur worden uitgesproken voor een vrouwelijke burgemeester, vindt 68 procent van onze stemmers.
De 32 procent die tegen de stelling heeft gestemd, is van mening dat het
niet om iemands geslacht gehad, maar om de kwalificaties van de kandidaat.
Of onze nieuwe burgemeester mannelijk of vrouwelijk is, mag daarom niet
uitmaken.

Koninklijke lintjes worden te gemakkelijk vergeven
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Alle Oranjeleeuwinnen, waaronder Dominique Janssen uit Horst, zijn afgelopen week na hun EK-titel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Behalve topsporters krijgen duizenden Nederlandse burgers jaarlijks een lintjes.
De Orde van Oranje-Nassau is een Nederlandse ridderorde die zes ridderlijke graden kent. Een benoeming in de orde wordt verleend wegens bijzondere
verdiensten voor de samenleving. Ieder jaar worden er ongeveer 4.500 tot
5.000 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.
Terecht. Wat deze mensen, op wat voor manier dan ook, voor de samenleving doen, moet worden gestimuleerd. Zo’n lintje kan mensen motiveren
om door te gaan met wat ze doen. Verder verdienen topsporters, topvrijwilligers
of andere mensen die iets bijzonders doen voor de samenleving best wat extra

waardering. Bovendien kan een onderscheiding als voorbeeldfunctie werken
en mensen inspireren om zich ook op een bijzondere wijze in te zetten voor de
samenleving.
Maar nu worden de lintjes met bosjes vergeven. Het lijkt wel alsof iedereen
tegenwoordig bijzondere verdiensten heeft verricht voor de samenleving. Zo verliezen de lintjes hun waarde. Waarom zouden topsporters bijvoorbeeld een lintje
moeten krijgen? Zij doen gewoon hun werk. Dokters krijgen ook geen lintje voor
het redden van een mensenleven. En zo zijn er veel mensen die, ondanks dat ze
veel doen voor de samenleving, buiten de boot vallen, puur en alleen omdat ze
niet worden voorgedragen door hun omgeving. Dat is niet helemaal eerlijk.
Koninklijke lintjes worden te gemakkelijk vergeven. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 43) > Ik doe ook mee aan de Nacht van de Nacht > eens 36% oneens 64%

Wij breiden

ns team uit

Marketing- & Communicatieadviseur
minimaal 32 uur / week

WIEWIE
ben
jij:
ben jij:
- Strategisch
- Analytisch
- Projecttijger
- Procesdenker
- Verbinder
- Teamplayer
- Strategisch
- Adviseur

WAT vragen wij:
- WO werk- en denkniveau
- Kennis van overheidscommunicatie
- Goede schrijfvaardigheden
- Werkervaring is vereist

Meer WIE, WAT, WAAR
en WAAROM Viduro?
Zie viduro.nl/vacature
HOE kom je in aanmerking?
Stuur jouw motivatie met CV
uiterlijk 19 november aan:
vacature@viduro.nl

Het lange
wachten
Het lange wachten is weer
begonnen! Voor mij, mijn
vriendin, en eigenlijk ieder
die een voorliefde heeft voor
festivals. Na een festivalvrij
jaar (het geld was namelijk
op) hadden mijn vriendin en
ik al snel de knoop doorgehakt. “Kijk, potentiele
headliners voor het komende
jaar!”, liet ik haar zien.
“Wat doen wij het komende
jaar?” Deze vraag had niet
echt het recht op bestaan.
Beter had ik kunnen zeggen:
“Dus, ons kennende, concludeer ik dat we weer naar een
festival gaan deze zomer.”
De keuze welk festival was
ook snel gemaakt. “Wordt het
weer Rock Werchter?”
Het antwoord was ‘ja’. En zo
begon onze persoonlijke hype.
Ten tijde van schrijven zijn al
twee headliners van Pinkpop
bekend: Foo Fighters en Bruno
Mars. En daar ben ik blij mee.
Maar ik ging toch naar Rock
Werchter? Klopt, maar juist
daarom mag Pinkpop geen acts
hebben die ik héél graag zie
(no offense Foo’s en Bruno!
Jullie zijn gewoon niet mijn
eerste keus). Dan word ik
stiekem een beetje jaloers.
Zo is komend halfjaar
FestiLeaks mijn beste vriend.
Welke bands gaan touren?
Zijn The Gorrilaz toevallig het
Werchter-weekend al op aan
het treden? Puzzelen, past
Werchter niet toevallig heel
mooi in het tourschema van
Arctic Monkeys? De voorpret is
in ieder geval begonnen.
En mijn naasten gaan nog vaak
horen dat ik er nu al zin in heb.
Bij voorbaat mijn excuses,
ik kan het niet helpen.
Bas

Viduro, versterkt uw kracht!
viduro.nl/vacature

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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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.

Bestemmingswijziging van bedrijf naar wonen
De afgelopen periode hebben verschillende inwoners van Horst aan de
Maas met mij gedeeld hoe zij het veranderen van een bedrijfsbestemming
naar een woonbestemming bij panden (binnen en buiten de bebouwde
kom) ervaren.
De kosten voor de bestemmingsaanpassing worden als erg hoog
ervaren. Daarnaast wordt de tijd die
nodig is voor de aanpassing als erg
lang ervaren. Beide zaken zijn
verklaarbaar. De kosten zijn hoog
omdat er binnen de huidige
werkwijze veel werk verzet moet
worden door de ambtelijke organisa-

tie. De lange doorlooptijd wordt
veroorzaakt door het complexe proces
dat er bij de huidige werkwijze doorlopen moet worden. De huidige
procedure wordt toegepast op alle
bestemmingsaanpassingen van bedrijf
naar wonen, van groot tot klein.
Doordat de procedure duur en
tijdrovend is, haken potentiële kopers

af en worden de panden met een
bedrijfsbestemming moeilijk verkocht.
Hierdoor blijven (vaak oudere)
mensen noodgedwongen wonen op
een plek waar ze weg willen en
kunnen toekomstige (vaak jongere)
bewoners niet op een plek gaan
wonen waar ze hun droom waar
kunnen maken. Wij hebben als CDA
afgelopen dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling via een motie het
college opgeroepen om te bekijken of
dit proces niet simpeler, goedkoper en
sneller uitgevoerd kan worden.

Hiermee bevorderen we het verkoopproces voor de verkoper en de koper.
Naast het bevorderen van het
verkoopproces behalen we nog twee
voordelen: de ambtelijke druk wordt
verlaagd en we voorkomen dat
er panden leeg komen te staan
(met verpaupering tot gevolg) omdat
huidige bewoners noodgedwongen
moeten verhuizen zonder hun huis
verkocht te hebben. En dat laatste wil
natuurlijk niemand.
Eric Brouwers,
CDA Horst aan de Maas

Alternatieve Energie
Nederland heeft een nieuwe regering. Het kabinet Rutte III is op
26 oktober officieel geïnstalleerd en daar hoort ook een regeerakkoord
bij. In dat regeerakkoord wil men zoveel mogelijk gasloos gaan bouwen
en op de lange termijn zo veel mogelijk van aardgas afstappen.
Als D66+GroenLinks vinden we dit een goede opgave en zien we ook
kansen voor onze eigen gemeente.
Daarom hebben we de gemeenteraad een tweetal moties voorgelegd
in de afgelopen begrotingsvergade-

ring. In een van de moties vragen we
het college zich in te zetten om een
verplichting op te nemen voor

bedrijven die zich op Greenport willen
vestigen om zonnepanelen op hun
daken te plaatsen. In de andere motie
vragen we om een onderzoek naar de
mogelijkheden van geothermie en
aardwarmte, dat nu gebruikt wordt op
twee plaatsen in Californië om kassen
mee te verwarmen. Geothermie,
het gebruik van heet water zeer diep
onder de grond om huizen en wijken

mee te verwarmen, kan wat ons betreft
in de toekomst een goede bron worden
van duurzame energie. Om er echter
zeker van te zijn wat de mogelijkheden
zijn, hoe we het beste kunnen gaan
gebruiken en welke risico’s het
eventueel met zich mee brengt,
hebben we om een onderzoek hiernaar
gevraagd. Wat ons betreft kan deze
gemeente de komende jaren flink wat

ALLÉÉN DIT
WEEKEND ZONDAG
ZATERDAG

4

5
NO

V

NOV

IN DE
WINKEL
EN O
EXPERTP
.NL

ALLÉÉN NOG DEZE WEEK ELKE DAG
KORTING OP ANDERE PRODUCTEN
ALLÉÉN
VRIJDAG

3
NOV

20% KORTING
OP INBOUWAPPARATUUR

Deelnemende merken:

Deelnemende merken:

Deelnemende merken:

Dagacties gelden alleen op de vermelde datum. Kijk op www.expert.nl voor de voorwaarden.

Expert Coenders

Kerkstraat 11, Horst, (077) 3981388
facebook.com/Expert-Coenders-HORST

ZONDAG
5 NOVEMBER
ZIJN WIJ ALLÉÉN
OPEN OP EXPERT.NL

stappen gaan zetten naar het
opwekken en gebruik van meer
duurzame energie uit natuurlijke
bronnen.
Vragen hierover? Iedere eerste
zaterdag van de maand hebben we
spreekuur in de bibliotheek van Horst,
van 11.00 tot 12.00 uur.
Jim Weijs,
D66+GroenLinks

20% KORTING

OP WASMACHINES, DROGERS

EN STRIJKIJZERS
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Monte Corona

Robin Sijbers behaalt
D-examen saxofoon
In de kerk van Kronenberg vond zaterdag 28 oktober een bijzonder concert plaats. De muziekopleiding van
fanfare Monte Corona, Via Corona, had ook dit jaar weer een saxofoonleerling die D-examen deed: Robin Sijbers.
Het D-examen is het hoogst
haalbare examen voor een amateurmuzikant. Onderdeel van het D-examen is, naast een theoretisch deel,
een openbaar concert waarin de
examenkandidaat een aantal (solo)
stukken laat horen. Robin Sijbers is
spelend lid bij fanfare Monte Corona
en zij is een saxofoonleerling van
Geert Nellen. Ze werd begeleid door
fanfare Monte Corona uit Kronenberg
& Evertsoord onder leiding van Geert
Jacobs.

Robin speelde met begeleiding
van de fanfare de romantische solo
Fantaisie sur un theme Original van de
Franse componist Jules Demersseman.
Dit muziekwerk uit het saxofoonrepertoire, dat ook veel gespeeld
wordt met solistenconcoursen, bevat
de nodige techniek en cadensen.
De begeleidende pianopartij is gearrangeerd voor fanfare in kleine bezetting. Daarnaast speelde Robin een
duet met Anouk Aerts (die vorig jaar
samen met Guus Aerts het openbaar

D-examen in deze kerk deed) van de
componist Saverio Mercadante. Robin
werd beoordeeld door een vierkoppige
jury bestaande uit Jan van den Eijnden
(hoornist en dirigent), Henriette
Mooren, (saxofoniste), Geert Nellen,
saxofoondocent van Robin en Geert
Jacobs, dirigent fanfare Monte Corona.
Na beraadslaging van deze jury werd
het predicaat geslaagd uitgereikt voor
het praktijkdeel van het D-examen.
In juni eerder dit jaar behaalde Robin
al haar theoretisch examen.

verenigingen 19
Verhaal van Willie

Horster Schutterij
St. Lucia in film
Limburgia
De Horster schutterij St. Lucia figureert in een korte tv film Limburgia,
geregisseerd door Noel Loozen. De film wordt op vrijdag 3 november om
22.45 uur uitgezonden op NPO3.
Limburgia vertelt het verhaal van
Willie, wiens leven in het teken staat
van koning worden van de plaatselijke schutterij, genaamd Limburgia.
Willie zet alles aan de kant om dit te
bereiken. Zelfs zijn eigen familie.
De schutterij St. Lucia fungeerde als
schutterij Limburgia.

Diverse spullen uit het schutterslokaal werden gebruikt om de set aan
te kleden en diverse schutters
showden hun filmtalenten op de
filmset in onder meer Maasbree en
Vijlen. Limburgia is een productie van
HALAL film & photography in opdracht
van de NTR.

LGOG Kring ter Horst

Braderie en feesten

Lezing over invloed
Duitse grens

In Lottum vindt op maandag 13 november weer de jaarlijkse Paardenmarkt plaats. Er worden die dag paarden
verhandeld op de markt, er is een grote braderie en wordt er gefeest.

LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 8 november een lezing
over de invloed van de Nederlands-Duitse landsgrens op de inwoners van
de grensregio. De lezing vindt plaats in zaal De Leste Geulde in Horst en
begint om 20.00 uur.

Paardenmarkt in Lottum
De paardenmarkt en de braderie
vinden plaats van 09.00 tot 16.00 uur
op de Markt in Lottum. Nieuw dit jaar is
dat er voor de eerste keer ook een
exportkeuring wordt afgegeven voor
paarden die naar het buitenland gaan.
Naast zo’n zeshonderd tot achthonderd
dieren en toebehoren voor pony’s en
paarden is er tijdens op de braderie

verder een groot aanbod van onder
meer kleding, textiel, wenskaarten,
cd’s en spellen en andere marktartikelen. Er is live-muziek en er wordt voor
een natje en een droogje gezorgd.
De cafébazen openen de kroegen al
in de vroege ochtend, niet alleen voor
de handelaren maar zeker ook voor de
bezoekers uit Lottum en omstreken.

In de zaal van het JOL-gebouw tegenover de kerk vindt verder de jaarlijkse
JOL-kermis plaats, met vrijwel continu
rondes van het Rad van Avontuur
en diverse spellen voor kinderen.
Ook worden er loten verkocht voor
de grote paardenmarktloterij.
Meer informatie is te vinden
op www.paardenmarktlottum.nl

Vogeltentoonstelling

Successen vogelvereniging
Ons Genoegen
Door: vogelvereniging Ons Genoegen
Aan de nationale vogeltentoonstelling van vogelvereniging Vogelpracht Oss die onlangs werd gehouden heeft
ook een delegatie van vier leden van vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst deelgenomen.
De inzenders voor deze show kwamen niet alleen uit Horst maar waren
leden van de organiserende vereniging
en acht verenigingen uit de regio
Oss. In totaal waren hier 286 vogels
ingeschreven. Drie leden van Ons
Genoegen, G. van Helden, J. Nabben
en J. Vullings kwamen ieder met twee
kampioenen naar huis. In het verenigingsklassement, waarin van vijf inzenders de punten van de drie hoogst
geklasseerde vogels bij elkaar worden
opgeteld, behaalde Ons Genoegen met

997 punten een derde plaats.
Aan de internationale vogelshow
van vogelvereniging Meijels Pracht te
Meijel die werd gehouden op 21 en
22 oktober nam ook een tiental leden
van Ons Genoegen deel. Aan deze
show werden door zo’n 135 inzenders
uit Limburg, Noord-Brabant, België,
Duitsland 2.000 vogels ingeschreven
en is daarmee een van de grootste
shows in de regio. Van de inzenders
kwamen H. Wijnhoven, L.M.H. Vullings,
M. Verstraaten, Fr. Schattevoet,

P. Renders en J.L.M. Vullings met in
totaal vijftien kampioenen, tweemaal
zilver en eenmaal brons naar huis.
In het verenigingsklassement, hierin
worden de punten van zes inzenders
met elk de zes hoogst gekwalificeerde
vogels bij elkaar opgeteld, wordt
Ons Genoegen tweede met totaal
558 punten één punt minder dan
winnaar Leende. De eigen show wordt
gehouden van vrijdag 24 tot en met
zondag 26 november in De Schutroe
in Horst.

ZWARTE
MARKT

Venray zon. 5 nov.
Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

Evenementenhal 600 krm
vanaerlebv.nl 0492-525483
Volgende markt 4 febr.

Spreker is dr. Ragdy van der Hoek.
Van der Hoek studeerde geschiedenis
aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Hij schreef tientallen,
veelal historische, boeken, doet
onderzoek en houdt lezingen over
uiteenlopende thema’s, dit keer dus
over de Nederlands-Duitse landsgrens.

Het eerste deel van zijn lezing
gaat vooral over de vraag hoe de
grens in 1815 tot stand kwam en wat
er sindsdien is gebeurd. Daarbij ligt
het accent op (inter)nationale en
regionale gebeurtenissen. In het
tweede deel van de voordracht staan
sinds 1815 ontstane verschillen
centraal.

Staatsbosbeheer en VNel

Natuurwerkdag in
het Schuitwater
Staatsbosbeheer en de werkgroep Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer (VNeL) organiseren op zaterdag 4 november een natuurwerkdag
in natuurgebied het Schuitwater.
Elke eerste zaterdag van
november vindt de Natuurwerkdag
plaats. Jong en oud kan die dag
werken aan het behoud en herstel
van natuur en landschap.
Staatsbosbeheer Noord-Limburg
en IVN- VNeL van de Maasdorpen
organiseert in Horst aan de Maas
ook een Natuurwerkdag. Dit jaar
wordt er gewerkt op een van de
heidevelden in het natuurgebied

Schuitwater bij Broekhuizen.
De werklocatie is op de Horsterdijk
in Broekhuizenvorst. De werktijd is
van 09.30 tot 12.30 uur. Voor
gereedschap en handschoenen
wordt gezorgd. Aansluitend vindt
een korte excursie plaats voor de
liefhebbers, die wordt verzorgd
door Bart Reintjes. Aanmelden
voor de Natuurwerkdag kan via
www.natuurwerkdag.nl

Crist Coppens
Alleen dinsdag 7 november 2017

hele kilo braadworst
halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Voer voor psychologen

Wittenhorst gelijk na
krankzinnige wedstrijd
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De wedstrijd tussen het eerste herenteam van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst en Deurne op
zondag 29 oktober was voer voor psychologen. Na een goede openingsfase zakte de Horster club ver terug, om in
het laatste kwartier weer compleet om te slaan. Het werd 1-1.

U kunt bij ons terecht voor:
• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR
Venrayseweg 14
5961 AG Horst
Tel. 077 - 398 88 45

Botermarkt 57
5404 NV Uden
Tel. 0413 - 820 393

Spoorlaan 21
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De gasten uit Wittenhorst speelden in de openingsfase een goede
partij. In die periode kroop Deurne
enkele malen door het oog van de
naald. Thom Derks speelde zich fraai
vrij en kon slechts van succes afgehouden worden. Diezelfde speler kon de
aanhang van Wittenhorst laten juichen
toen hij in de twaalfde minuut vrij werd
aangespeeld. Bekeken zette hij het
scorebord in werking, 0-1.
Nu komen de psychologen aan
zet. Waarom zakte Wittenhorst zo ver
terug. Eerst een voorsprong en dan
dit. De onzekerheid sloot in het gehele
elftal. Deurne kon een groot veldover-

wicht behalen. De terugspeelbal van
Stevie Hattu had toen al afgestraft
kunnen worden. Spits Van der Steen
schoot net naast. De oranjemannen
bleven aanmodderen en de gelijkmaker
kon eigenlijk niet uitblijven. Door wat
geknoei en onvoldoende ingrijpen
kreeg Thijs Matheij de mogelijkheid om
de stand op 1-1 te brengen. Het zag
er toen niet goed uit voor Wittenhorst
en bij deze stand kon de kleedkamers
opgezocht worden.
Wat zou de tweede helft gaan
opbrengen? Het eerste begin niet
goed. Sjors Witt had heel wat overuren te verduren. Enkele keren stond

Vrouwe Fortuna hem nabij. Dan was
het weer de beurt aan de psychologen. Het laatste kwartier was de
wedstrijd totaal omgeslagen. Ineens
was het Wittenhorst die veelvuldig de
winnende treffer kon laten aantekenen. Een offensief dat zijn weerga niet
kende. Pogingen van dichtbij door
Rob Zanders, Lars Blenckers en Marco
Daniels kregen niet zijn verdiende
beloning. Een wedstrijd dat in het
voordeel van de thuisclub leek te
eindigen, had met het grootste gemak
in Horster voordeel kunnen eindigen.
Voor de neutrale supporters een heerlijke pot.

Winst voor thuisploeg

Vermakelijke derby
in Melderslo
Door: René van Helden, voetbalvereniging SV Melderslo
De derby tussen de eerste herenteams van voetbalverenigingen SV Melderslo en Meterik had zondag 29 oktober
vele toeschouwers van zowel de uit- als thuisclub naar sportpark de Merel in Melderslo gelokt. Ze werden door de
spelers beloond met een zeer vermakelijke voetbalmiddag, die met 3-2 voor de thuisclub eindigde.

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.
Voor onze klant Nijsen/Granico
in Veulen zijn we op zoek naar een

Heftruckchauffeur productie
Vac.nr. P018610 / P018237 | 2- of 3-ploegendienst

In de beginfase waren de ploegen
aan elkaar gewaagd. Pas in de
vijftiende minuut deed de eerste grote
kans zich voor. Een voorzet vanaf rechts
werd door Meterik-spits Dirk van Rengs
tegen de dwarsligger gekopt. Beide
ploegen kregen in de eerste helft nog
diverse kansen, maar die bereikten niet
het doel.
Na de rust bracht trainer
Vievermans vers bloed in de aanvalslinie van SV Melderslo met Jeroen
Gubbels. Dat betaalde zich in de
49e minuut al uit. Het was Jeroen die
de bal hard in de verre hoek jaagde,
1-0. Melderslo was daarna de betere

van het spel. Toch wist Dirk van Rengs
in de 56e minuut met een fraai binnengekopte vrije trap de 1-1 op het
scorebord te brengen.
In de 60e minuut deed Jeroen
Gubbels de bal voorbij de tweede paal
belanden. De attent reagerende Stijn
Vullings wist de bal buiten de zestien
weer op te pikken. Het naar binnen
dribbelen en afstandsschot met links
werd door Stijn bekroond met een schitterend doelpunt, 2-1.
Geconcentreerd en met fris spel
creëerde Melderslo kansen. Tot in de
81e minuut, toen de concentratie heel
even iets minder was. Een voorzet

vanaf links door Meterik werd door
aanval, verdediging en keeper volledig
verkeerd ingeschat, waardoor de bal
uiteindelijk tegen de touwen belandde,
2-2.
Melderslo was echter niet van slag
en in de 85e minuut liet het haar mooiste doelpunt van deze middag aantekenen. De verre ingooi van Bart Theeuwen
bereikte het hoofd van Jeroen Kallen.
Hij knikte de bal behendig door naar
Bart Verheijen. Bart wist vervolgens de
in het zestienmetergebied vrijstaande
Jeroen Gubbels te vinden. En met zijn
geplaatste schot in de linker kruising
was de terechte einduitslag 3-2 een feit.

Met de heftruck verzorg je de toe- en afvoer van grondstoffen voor de
productielijn. Deze lijn bedien je met twee collega’s per ploeg en verwerkt restproducten uit de foodsector tot een kwalitatief eindproduct.
Je bent een ervaren heftruckchauffeur en betrouwbaar en loyaal. Het
betreft een uitdagende baan met goede arbeidsvoorwaarden. In eerste
instantie ga je aan de slag via AB Werkt. Bij gebleken geschiktheid volgt
een aanstelling bij het bedrijf zelf.
Verder zijn we voor andere opdrachtgevers op zoek naar:

Parttime productiemedewerker champignonkwekerij
Vac.nr. P018689
Productiemedewerker afvalverwerking
Vac.nr. P017991
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

SV Kronenberg in het nieuw
Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

In het 85-jarig jubileumjaar van SV Kronenberg zijn niet alleen de kleedlokalen gerenoveerd,
maar kregen een paar teams ook nieuwe tenues. Nadat het eerste elftal een paar weken geleden al
in het nieuw was gestoken, kreeg het derde elftal dit weekend een nieuw tenue. Sijbers bouw- en
timmerbedrijf is de shirtsponsor van dit team, waar een paar voetbalgeneraties uit Kronenberg en
Evertsoord bij elkaar komen.
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Sporting ST haalt
eerste punten binnen

Hovoc-vrouwen
ongeslagen

Door: Tim van Rijswijk, voetbalvereniging Sporting ST
Op de herfstachtige zondag op 29 oktober stond de wedstrijd tussen de eerste herenteams van SVOC uit Oirlo en
Sporting ST uit Swolgen en Tienray op het programma. Sporting ST moest zich revancheren van de zware nederlaag
van een week eerder. Dat lukte door een 1-2 overwinning.

Door: volleybalvereniging Hovoc
Hovoc DS1 VVC-Vught DS1 heeft zaterdag 28 oktober uit Vught
opgewacht. Hovoc HS1 reisde naar Roosendaal om het tegen Krafwell
Symmachina Roosendaal HS1 op te nemen.

Sporting begon goed aan de
wedstrijd. Al na één minuut kwam
Jur Janssen voor het doel van SVOC.
Hij kon de 0-1 binnen koppen, maar
kopte over. Het spelbeeld was vooral in
het eerste half uur in het voordeel van
Sporting ST. Voetballend was Sporting
beter dan de gastheren. In de achtste
minuut was het Tim Hodzelmans die de
bal op het middenveld onderschepte.
Die behield het overzicht en gaf de bal
perfect mee aan de opgekomen
Pim Smits die beheerst de 0-1 binnenschoot.
Na de goede start van Sporting

ST kwam SVOC beter in hun spel.
Dit leverde ook verschillende kansen op,
maar het was telkens keeper Bram die
in de weg stond. Na rust kwam SVOC
ook goed uit de startblokken. Tijdens
wat geduw en getrek bij een corner
van SVOC maakte Tim Hodzelmans een
overtreding in de ogen van de scheidsrechter, die besloot de bal op de stip te
leggen. De penalty van Danny Houwen
die daarop volgde, was een prooi voor
doelman Bram Willems.
Tien minuten voor tijd besloot
trainer Han Friesen drie verse krachten
in te brengen om de drie punten mee

naar Swolgen te nemen. Dat resulteerde
direct in een doelpunt. Sven Kerstjens
profiteerde van een misverstand in
de verdediging van SVOC en kon zo
doorlopen naar het doel en de 0-2 binnenschieten.
Meteen daarna maakte Danny
Houwen zijn fout goed en hij schoot
de 2-1 binnen. Met nog drie minuten
officiële speeltijd ging SVOC vol voor de
gelijkmaker. Er diende zich een aantal
mogelijkheden aan, maar met kunst- en
vliegwerk werd een treffer voorkomen.
De eerste drie punten voor Sporting
waren zodoende een feit.

Zwemvereniging HZPC

Geslaagde eerste
clubkampioenschappen
Door: zwemvereniging HZPC
Na een extra uurtje slapen werd op zondag 29 oktober het eerste deel van de clubkampioenschappen van
zwemvereniging HZPC uit Horst georganiseerd. Zowel wedstrijdzwemmers als masterzwemmers, waterpoloërs,
synchroonzwemmers en zwemmers van het sterrenplan waren aanwezig.
Net zoals andere jaren was de
wedstrijd een mooie combinatie van
kennismaking met de wedstrijdsport
voor de allerjongsten en de mogelijkheid tot het zwemmen van limieten
en persoonlijke records voor de
ervaren wedstrijdzwemmers.
De leden van het sterrenplan en de
minioren streden tegen elkaar om de
medailles. Voor de wedstrijdzwemmers wordt er, na het tweede deel
van de clubkampioenschappen in het
voorjaar, een klassement opgemaakt
om te bepalen wie er clubkampioen
wordt.
De medailles werden bij de minioren 4 en 5 verdeeld door Isis van Kuijk
(vier keer goud), Jorn Sprunken (vier
keer goud), Jesse Jacobs (vier keer
zilver), Ilse Versteegen (drie keer

zilver), Anna Otten (twee keer brons),
Sten Verstegen (brons) en Guido
Jacobs (twee keer brons). De overige
minioren behaalden dikke persoonlijke records. Ook de allerkleinsten,
minioren 1, 2 en 3, verdeelden de
medailles. Bij de meisjes behaalden
Fleur Veens, Julia van Well en Iris
Jenniskens meerdere medailles. De
medailles bij de jongens werden
verdeeld onder Mazen Ahmed, Colin
Jacobs en Ard Sprunken.

Persoonlijke records
aanscherpen
De wedstrijdzwemmers hadden hele andere doelen, namelijk
persoonlijke records aanscherpen en
in het wedstrijdritme komen. De per-

soonlijke records werden behaald
door Lynn van den Beuken, Naomi
Brouwers, Lisa Christiaens, Jeske
Cuppen, Isa Curvers, Evi Hermans,
Paul Kaczmarek, Fleur Keijsers, Loeki
Knops, Tijn van Kuijk, Veerle Maasdijk,
Lieke Meulenkamp, Zerina Muratovic,
Pieter Otten, Lotte Roefs, Ilse
Swinkels, Lynn Vallen, Cas Verstegen,
Danee Verstegen, Daniël Vlijt, Maud
Weijmans, Manon van der Wielen en
Marco Zanders. HZPC’ers Noa Bartelds,
Sabrina Beijers, Buido Brouwers,
Koos Janssen, Maud Jenniskens, Mirte
Nelissen, Joris Rongen, Niels Rongen,
Keanu Ryan, Vera Smits en Thomas
van Well leverden bijzondere prestaties doordat ze afstanden zwommen
die ze nog nooit in wedstrijdverband
hadden afgelegd.

Vol erop was de opdracht van
coach Bob Soberjé. Geen enkele keer
wist Hovoc zich echt los te worstelen
en met een krappe zege werd de
eerste set (23-25) binnengehaald.
Beide ploegen stonden op scherp en
dat leverde voor het publiek een spannende wedstrijd op. Tot het einde aan
toe bleef het onduidelijk wie als eerste
de 25 punten ging halen. Het waren
de Roosendaalse mannen die de
tweede set (25-23) wisten te pakken.

Niveau
Enigszins uit het veld geslagen
liep Hovoc snel achter de feiten
aan en kon zich te laat herpakken. Met wederom een setverlies
van 25-22 werd dat in de vierde
set goedgemaakt. Een set waarin
ook hier weinig te voorspellen was.
Beide teams pakten setpoint en met
uiterste krachinspanningen werd nipt
de zege gepakt (25-27). De laatste
set werd net te laat de versnelling ingezet en met 16-14 pakte
Roosendaal een verdiende 3-2 zege.
Tot nog toe waren de Horster dames

ongeslagen. De eerste set wisten
de dames hun niveau niet te halen
en ze maakten het zichzelf onnodig
moeilijk. De teams gingen gelijk op,
maar Hovoc wist nipt de set binnen
te halen (25-23). In de tweede set
liepen de persoonlijke fouten op en
dit maakte het voor Vught mogelijk
om een voorsprong te pakken.
Pas aan het einde van de set herpakten de Horster dames zich, maar te
laat om de schade in te halen (21-25).
De eerste verloren set van het seizoen
was een feit en dat schudde het team
onder leiding van William Norp wakker. Vol overgave gingen zij van start
in set drie. Door degelijk spel kwam
Vught niet meer aan spelen toe en
met mooi powerplay werd de derde
set vol overtuiging binnen (25-13)
gehaald. Ook in de vierde set konden
de Horster dames dit spel voortzetten. De laatste set werd gewonnen
met 25-18 en daarmee bleven er vier
mooie punten in Horst. De dames
hebben de ongeslagen status behouden en staan daarmee op nummer
één in de competitie.

Sparta’18 pakt punt
bij voetballers RPC
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het team van trainer Ralf de Haas kan weer een punt bijschrijven bij
het puntentotaal. Op het kunstgrasveld in Eindhoven eindigde een weinig
hoogstaande wedstrijd tussen de eerste herenteams van Sparta’18 uit
Sevenum en RPC in 0-0.
Vlak voor de start van de
wedstrijd keurde de scheidsrechter
het veld af vanwege de slechte
belijning en werd er uitgeweken naar
het kunstgras. De eerste helft
gebeurde er vrijwel niets en vielen er
nauwelijks mogelijkheden te noteren.
De tweede helft begon zoals de

eerste helft geëindigd was. Veel lange
ballen, duels en weinig verzorgd
voetbal.
Pas het laatste gedeelte van de
wedstrijd kwamen er kansen voor
Sparta’18. Het vizier stond tot drie
maal toe niet op scherp en zodoende
eindigde de wedstrijd in 0-0.
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Eerste periode

Dames Wittenhorst
doen goede zaken
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste damesteam van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit
Horst stond zondag 29 oktober tegenover de het vrouwenteam van
SVC 2000 uit Roermond. De Wittenhorster dames deden goede zaken en
wonnen thuis met 3-2.
De gasten uit Roermond begonnen sterk aan de wedstrijd. Binnen
drie minuten zette Jolie Snijders hen
dan ook op voorsprong. Wittenhorst
zocht naar een antwoord op het
goede begin van SVC 2000. Na een
omzetting op het middenveld begon
het bij Wittenhorst ook beter te lopen.
Aanvoerster Judith Driessen maakte
de stand weer gelijk door een bal
prachtig binnen te koppen uit de
corner van Kris Wijnhoven.
Na een half uur spelen kwamen
de gasten toch weer op voorsprong door een doelpunt van Sara
Schilperoort. In de 40e minuut ging
een prachtig ingeschoten bal van Kris
Wijnhoven op de kruising. Toch werd
het voor rust nog gelijk. SVC 2000

beging een overtreding in het strafschopgebied en de goed leidende
scheidsrechter Cortenbach legde de
bal op de stip. Michelle de Wit schoot
de bal prima in het hoekje en zette
de ruststand op 2-2.
Wittenhorst kwam duidelijker
beter uit de rust. Al snel volgde een
kans voor Isa van der Sterren op aangeven van Sanne Janssen, maar die
werd niet benut. Tien minuten na rust
was het diezelfde Isa van der Sterren
die de 3-2 op het scorebord schoot.
In de tweede helft werd SVC 2000 niet
meer echt gevaarlijk en Wittenhorst
speelde als team de wedstrijd goed
uit. Wittenhorst had nu vijftien punten
uit vijf wedstrijden en leek af te stevenen op de eerste periodetitel.

Hegelsom en Grubbenvorst delen
de punten
Door: Vak-9, voetbalvereniging VV Hegelsom
De eerste herenteams van VV Hegelsom en GFC’33 uit Grubbenvorst hebben zondag 29 oktober op Sportpark
Wienes in Hegelsom de punten gedeeld. Ondanks dat de thuisploeg na 40 minuten voetballen met tien man kwam
te staan, wist het toch nog een punt te pakken. De wedstrijd eindigde in 0-0.
Hegelsom schoot uit de startblokken en kreeg in de tweede minuut al
een penalty toegewezen. Een idealer
scenario voor deze wedstrijd kon niet.
Guido Kauffeld miste de strafschop
echter. Een heus penaltyprobleem lijkt
het te worden, aangezien er dit seizoen
al vaker een penalty gemist is.
Ondanks de gemiste penalty ging
Hegelsom op zoek naar de 1-0. Deze
viel niet en GFC kwam ook enkele
keren voor het doel van Joris Hagens.

Ook zij wisten niet scoren. Aan het
einde van de eerst helft nam Bram Cox
een bal fout aan en vloerde hij een
aanvaller van GFC. Aangezien Bram Cox
de laatste man was, betekende dit het
ontnemen van een scoringskans waar
hij de rode kaart voor getoond kreeg.
Hegelsom moest 50 minuten voetballen met tien man.
In de tweede helft liet Hegelsom
GFC wat meer komen en loerde het op
de counter. GFC werd echter niet heel

gevaarlijk. Hegelsom kwam er enkele
keren uit, maar wist dit niet om te
zetten in een doelpunt. Aan het eind
van de tweede helft schrok iedereen
nog even wakker toen een schot dat
hoog over leek te gaan op het laatste
moment toch nog op de lat belandde.
Beide ploegen kregen in de laatste
minuten van de wedstrijd geen grote
kansen meer, waardoor Hegelsom tevreden kon zijn met het punt; ondanks dat
het voor de volle buit ging.

Olsredlem D1 blijft ongeslagen
Door: volleybalvereniging Olsredlem
De dames 1 van volleybalclub Olsredlem uit Melderslo speelde zaterdag 28 oktober tegen Tupos D 2 te
Baarlo.
De wedstrijd begon wat afwachtend van beide kanten. Met een
constante lichte voorsprong ging de
eerste set redelijk gelijk op, maar met
een goede servedruk en een degelijk
blok bemachtigde Olsredlem uiteindelijk een grote voorsprong en won
daarmee de eerste set met een stand
van 25-17.
De tweede set verliep ongeveer identiek als de eerste, maar nu
kwam Tupos in het begin beter uit de
startblokken. Er ontstond wat moeite

met de aanval, waardoor het spel niet
meer zo lekker liep. Met behulp van
enkele goede tactische wissels, liep de
aanval wat beter en konden de dames
een kleine voorsprong uitbouwen en
vasthouden tot het eind, 25-17.
Het ervaren team wist deze spirit
in de derde set goed vast te houden.
De dames van Tupos, kregen het tij niet
meer gekeerd, waardoor Olsredlem
wederom sterk serverend de derde
set ongecompliceerd konden winnen.
Met echt spectaculair spel werd de

tegenstander compleet zoek gespeeld.
Setstand 25-8.
Tupos was gebroken. De laatste
set was een formaliteit en werd verder
eenvoudig met 25-16 gewonnen.
De wedstrijd bevatte vele mooie aanvallen, een sterke servicedruk en lange
rally’s met een degelijke verdediging.
Een echt voorbeeld van een teamprestatie. Dit resulteerde in een mooie
4-0 winst, waarmee Dames 1 van
Olsredlem nog ongeslagen in de top
van de tweede klasse staat.

Jaarlijkse clubkampioenschappen
De Paradijsracers
Aan het Peeldijkje in Horst wordt op zondag 5 november vanaf 11.00 uur de jaarlijkse clubkampioenschappen
van Autocrossclub De Paradijsracers georganiseerd.
De cross is verdeeld in 27 manches
voor licentierijders en balkenklasserijders. Tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen rijden de licentierijders in
drie manches om het clubkampioenschap. De jeugd-licentierijders rijden in
een aparte klasse om het clubkampi-

oenschap en de ACC De Paradijsracers
jeugdcup. Naast de licentierijders, wordt
er ook in andere klassen geraced voor
de eerste prijs. In de H&H Marktkramen
klasse, de Lumar klasse en de Tunneke
klasse strijden de rijders om de eerste
plek. In de Melderse balkenklasse,

waaraan alleen inwoners van Melderslo
deel mogen nemen, wordt er geraced
om de Rinus Henraath wisseltrofee.
Ook de damesklasse, balkenautorijders
die niet uit Melderslo komen en de
instap-volwassenenklasse zijn vertegenwoordigd tijdens het evenement.

Korfbalsters S.V. Lottum
F2 spellenkampioen
Koploper doorbreekt ongeslagen
De jongste leden van de afdeling korfbal van S.V. Lottum zijn in
hun allereerste competitie meteen spellenkampioen geworden.
De jongste pupillen spelen na iedere wedstrijd een spel dat met
korfbal te maken heeft. De uitslagen van de spellen worden in een
speciale competitie bijgehouden en van deze competitie is het
F2-team van S.V. Lottum de winnaar geworden.

www.haardstede.nl

reeks hockeyheren

Door: Hockeyclub Horst
In Sportpark Maassenhof vond zondagmiddag 29 oktober de derby plaats tussen het eerste herenteam van
Hockeyclub Horst en de huidige koploper Blerick. Na een ongeslagen reeks van drie competitiewedstrijden kan
Horst Heren 1 stellen dat een goede lijn gevonden is.
Op het nieuwe, snelle waterveld van
HC Blerick, met aan weerszijden van het
veld veel Horster supporters, werd vanaf
het begin voor elke meter gestreden.
Een aardige mogelijkheid in de eerste
minuut had al kunnen leiden tot een
snelle voorsprong voor de uitploeg.
De weerstand tegen het uit de
tweede klasse gedegradeerde Blerick
mocht er zijn en deed vermoeden dat
het een waardige wedstrijd zou worden.
Toch liep nog in de eerste helft Blerick
via twee strafcorners en een velddoelpunt uit naar 3-0. Kansen waren er over
en weer, maar het was de thuisploeg
die er het effectiefste mee omging.

Ondanks de vroege achterstand bleef
Horst het eigen spel spelen en kwam
van de nul af door een rebound van Sam
Slaats. Het verschil werd nog voor rust
weer drie doelpunten door opnieuw een
strafcorner van Blerick: 4-1. Anders dan
de ruststand wellicht deed vermoeden
kon Horst bij vlagen goed meekomen
met Blerick. Met succes werd er druk
gezet en leidden de spelovernames tot
strafcorners, schoten op doel en kansjes.
Een veel gegeven antwoord op de
Horster druk was de verre scoop vanuit
de Blerickse defensie, die eenmaal de
verdere voorsprong naar 5-1 inleidde
met een voorzet en intikker door Blerick

als eindresultaat. De wedstrijd was
gespeeld, maar het prima spel van
Horst verdiende meer. De zesde en
zevende treffer van Blerick waren
tekenend voor de effectiviteit die het
team deze zondag lieten zien. Een beetje beloning volgde nog wel in de vorm
van het laatste doelpunt van de
middag, door Max Smedts. Eindstand:
7-2. Deze prima wedstrijd tegen een
kampioenskandidaat, met een ietwat
geflatteerde uitslag, neemt de club mee
naar volgende week zondag. Horst
speelt dan om 14.30 uur thuis tegen
Boxmeer, voorafgaand aan het
Oktoberfest.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Milou Groetelaars
12
Swolgen
Dendron College

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag willen leren dolfijnen trainen. Dit omdat het leuke dieren zijn en
het me heel gaaf lijkt. In april ga ik ook
een keer met dolfijnen zwemmen bij
het Dolfinarium. Daar heb ik veel zin in.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Of ik wel al mijn huiswerk af had.
Meestal heb ik het wel af, maar ik
was even aan het stressen. Ik vind
het namelijk wel belangrijk om mijn
huiswerk goed te doen. Het valt gelukkig meestal wel mee hoeveel we op
krijgen.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In Misfits. Ik zou dan wel Meisjedjamila
willen spelen. Ze is een Youtuber. Ik kijk

Mitchell van Lipzig

altijd naar haar filmpjes en ze kan
mooi zingen. Ze is dus wel een soort
voorbeeld voor me.
Wat is je leukste en stomste vak op
school?
Het stomste vak vind ik geschiedenis.
Ik houd niet zo van oud en vroeger en
vind het vak behoorlijk saai. Toch zijn
mijn cijfers voor het vak niet zo slecht.
Het leukste vak is KVB. Ik ben wel van
het tekenen en knutselen. Verder hebben we daarvoor een leuke leraar.
Soms ben ik ook nog in mijn vrije tijd
creatief bezig.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn geboorteknuffel zou ik nooit
weggooien. Hij is best schattig en ik
wil hem bewaren voor later. Ik wil het
knuffeltje dan aan mijn kinderen laten
zien en ook doorgeven.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is korfballen bij
Sporting-ST Swolgen. Ik ben begonnen
toen ik in groep vier zat, dus doe die
sport nu ook al een tijdje. Elke week

aan Milou
Groetelaars

heb ik training en wedstrijd. We hebben ook een erg leuk team.
Heb je een bijbaantje?
Ik pas soms op bij mijn neefje en
nichtje. Ze zijn 9 en 6 jaar. Ik kan het
erg goed met ze vinden en ze zijn
heel schattig. In de zomervakantie ga
ik ook zeker werken. Ik weet nog niet
precies wat, maar het lijkt me leuk om
wat geld te verdienen zodat ik in de
zomer wat leuke dingen kan doen met
vriendinnen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Toen ik voor het eerst naar de middelbare school ging. Dit vond ik best
wel spannend. De school is zo groot
en ik moest allemaal nieuwe kinderen gaan leren kennen. Gelukkig ben
ik er goed gewend geraakt. Verder
was ik ook heel zenuwachtig toen ik
met een vriendin in de vrije val ging
in Moviepark. Die attractie was wel
90 meter hoog. Ik vind het knap van
mezelf dat ik er toch in ben gegaan ook

Voor al uw schilderwerken

PERFECT FINISH BV

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING

Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

jongeren 23

ASBEST?

• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

al weet ik niet of ik het nog een keer
zou doen hoor.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik behulpzaam ben en graag zorg voor anderen.
Als er iets is met familie en vrienden,
help ik ze graag. Mijn slechte eigenschap is dat ik het moeilijk vind mijn
eigen mening te geven. Dat is wel iets
wat ik graag zou willen leren.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Dat ik erg lief ben en heel behulpzaam
ben. Dat vind ik altijd wel leuk om te
horen.
Welke reis zou je nog willen maken?
Een reis naar Ibiza. Dit omdat ik het
een supermooi eiland vind en het
niet zo ver vliegen is. Ik vind vliegen
namelijk niet zo leuk. De hoogte en het
opstijgen en het dalen vind ik allemaal
maar niks. Verder heb ik foto’s gekeken
van Ibiza op internet. Het lijkt me een
ideale vakantiebestemming. Ik zou
dan lekker de hele dag naar het strand
gaan.
Wat is je droombaan?
Ik zou graag iets met kinderen
willen doen. Het liefst op de kinderopvang of de kinderafdeling in het
ziekenhuis. Ik vind het leuk om met
kinderen te werken omdat ze zo
schattig zijn.
Wie kent jou het beste?
Ik denk mijn vader en moeder, maar
mijn vriendinnen kennen mij ook best
goed. Dit zijn dan vriendinnen van de
basisschool maar ook van de nieuwe
middelbare school. Verder heb ik een
goede band met mijn ouders. Ik kan
veel met ze bespreken.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Ik spreek graag af met vriendinnen of
ga logeren. Soms kijk ik naar The Voice
op vrijdag met familie. Ik vind het
altijd wel gezellig om met vrienden en
familie te zijn.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben meestal op tijd want ik vind het
niet fijn als andere mensen te laat zijn.
Te vroeg hoeft van mij ook weer niet.
Soms ben ik wel iets te vroeg of te laat,
maar dan is dat maar één minuutje.
Ik vind het ook niet zo moeilijk om op
tijd te komen, want heb geen problemen met vroeg opstaan.

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

Journalistieke
twijfels
Sinds ik journalistiek
studeer, kom ik op allemaal rare
evenementen terecht.
Neem vorige week bijvoorbeeld, toen stond ik ineens op
het MKB Ondernemers Congres
om daar een verslag over te
schrijven.
Hoorde ik daar thuis?
Totaal niet. Allemaal mensen in
jasjes en pakken, kom ik er aan
met een houthakkersblouse en
felgekleurde schoenen. Natuurlijk
voelde ik de afkeurende blikken
en rollende ogen, maar dit alles
boeit me niet meer echt.
Veel mensen willen niet met je
praten, omdat je toch maar een
studentje journalistiek bent.
Toch zitten er een paar mensen
tussen die het wel willen en er
ook heel enthousiast over zijn dat
je er bent. Deze mensen zijn echt
geweldig, vooral als je daar
zenuwachtig staat met je
notitieboekje. Een paar weken
geleden had ik er niet aan
moeten denken om alleen naar
evenementen te gaan, inmiddels
doe ik het met twee vingers in de
neus. Soms voel je je echt wel
ongemakkelijk hoor, maar ik houd
altijd voor ogen dat ik er sta voor
een nieuwsbericht. Nu lijkt het
net alsof ik alles inmiddels durf.
Was het maar zo’n feest.
Nog steeds moet ik me er eerst
twee minuten van overtuigen
voordat iemand ga bellen
Bellen gaat nog niet altijd
even soepel, maar het gaat
steeds beter. De eerste paar
weken twijfelde ik nogal over
mijn opleiding, of ik wel de juiste
keuze had gemaakt. Nu merk ik
steeds meer dat ik toch wel een
goede keuze heb gemaakt.
De opleiding daagt je wel echt uit
en ik ben mezelf steeds meer
gaan kennen. Heb ik nog steeds
twijfels? Ja zeker, mijn school is
soms echt een zooi. Nog steeds
geen te erge zooi dat ik wil
stoppen hoor, maar dat zien we
over een paar weken wel weer.
Liefs, Puck

24

cultuur

02
11

HALLO RECENSEERT
Luuk Lenders

Voor wie eens een keertje
helemaal wat anders wil
Muzikant Luuk Lenders uit Meerlo lanceerde onlangs zijn nieuwe album ‘Bosduif’. Een bijzonder album, dat
naast de doorsnee instrumenten ook geluiden bevat van onder andere een badeend, bierglazen, drones, een
douchekop en een grasmaaier. Dat het een album is voor de doorsnee muziekluisteraar, is dan ook moeilijk te
verdedigen. Creatief en onderscheidend is de muziek van Lenders des te meer.
‘De Schotse Zeeman en de Kraai’,
en van het gebruik van de piano en
de accordeon tot het bespelen van
bijzondere fluiten en zelfs gebruiksvoorwerpen als een grasmaaier en
een dienblad, Bosduif heeft het
allemaal. Ook in dit scala
aan instrumenten is de
verbazingwekkende
muzikaliteit en
creativiteit
van Lenders
weer
te horen.

Trek je bergschoenen, badslippers
of pantoffels aan en ga mee op
avontuur! Met deze zin promoot
Lenders zijn nieuwe album op zijn
website. En een avontuur is het album
zeker. Af en toe kom je als luisteraar
oren tekort om alle instrumenten en
geluiden te kunnen horen. De verhalen
die Lenders wil vertellen met zijn
nummers zijn misschien dan ook niet
altijd even duidelijk. Er is in ieder geval
wat fantasie en concentratie nodig om
de boodschap die Lenders over wil
brengen op de juiste manier te
begrijpen.
Toch kan de muziek, als je je
ervoor openstelt, ook vermakelijk
zijn. Zet je fantasie aan en de muziek
brengt je naar een andere plek.

‘Het Balkanbos’
brengt je als luisteraar rechtstreeks
naar een Balkanbos. De grote hoeveelheid aan verschillende fluiten die
gebruikt zijn op het album, maken het
album op zijn tijd wat sprookjesachtig
en getuige bovendien van een enorme
muzikaliteit. En de folkinvloeden die
in combinatie met Lenders’ creatieve
instrumenten te horen zijn in onder
andere ‘Het Bijenlied/Het Takkenlied’
vrolijken de luisteraar op.

Rode draad
De creativiteit van Lenders is de
rode draad door de nummers heen.
Ondanks deze kenmerkende draad, is
de cd ook veelzijdig. Van de vrolijke
‘Pingpongpolka’ tot het zeemanslied

De
Meerlonaar
heeft een
groot deel van
zijn nummers zelf
geschreven, de meeste instrumenten
zelf bespeeld en zelfs zijn cd-hoes zelf
ontworpen. De rol van Lenders’ compagnon Yeppe van Kesteren, die onder
andere de mixen en special effects op
Bosduif heeft verzorgd, mag echter
ook niet vergeten worden.
‘Bijzonder’ en ‘onderscheidend’
zijn woorden die het album van
Lenders goed beschrijven. Deze muziek
is wellicht niet geschikt voor de oppervlakkige luisteraar en ook niet voor de
doorsnee Top40-liefhebber. Voor wie
echter eens een keer iets helemaal
anders wil en niet terugdeinst voor het
gebruik van de wat apartere instrumenten en geluiden, is Bosduif een
aanrader.

Nog één keer de
Mèrthal als kerk
De Mèrthal fungeert op zondag 5 november eenmalig als kerk, voor
de Heilige Mis die opgeluisterd wordt door de Koninklijke Harmonie van
Horst. Dit ter ere van het 200-jarig jubileum van de harmonie.
Het is niet de eerste keer dat de
Mèrthal wordt gebruikt als kerk. In de
periode van 1946 tot 1952 fungeerde
de Mèrthal als noodkerk, nadat de
St. Lambertuskerk in de oorlog
onherstelbaar beschadigd was geraakt.
Tot de ingebruikname van de nieuwe
St. Lambertuskerk, op 15 november

1952, werden alle missen opgedragen
in de Mèrthal, die zelfs bekend stond
als de kathedraal onder de noodkerken. Aansluitend aan de mis vindt van
12.00 tot 14.00 uur een receptie plaats
in de Mèrthal, waar de Koninklijke
Harmonie van Horst gefeliciteerd kan
worden.

Theatervoorstelling
De Waanzinnige
Boomhut
Het populaire kinderboek ‘ De Waanzinnige Boomhut van 13 verdiepingen’ komt naar het theater. Op woensdagmiddag 8 november
presenteert Kukeleku deze kindervoorstelling in ’t Gasthoes in Horst.
Het boek De Waanzinnige
Boomhut van 13 verdiepingen is één
van de meest verkochte kinderboeken
in Nederland van de laatste jaren.
Theatergezelschap Meneer Monster
heeft zijn tanden erin gezet, en de
avonturen van Andy en Terry omgezet

naar een kindervoorstelling vol humor
en theatertovenarij. De Waanzinnige
Boomhut van 13 verdiepingen is te
zien op woensdag 8 november om
15.00 uur en is geschikt voor kinderen
vanaf 5 jaar. Kijk voor meer informatie
op www.kukeleku.com

Bestuurswissel
IJsbaan Horst
Het bestuur van Stichting IJsbaan Horst heeft enkele veranderingen
ondergaan. Drie bestuursleden hebben het stokje overgedragen aan hun
opvolgers.
Afgelopen jaar hebben bestuursleden Vera en Sjoerd van der Sterren,
Rob Rambags en Brenda Coppers
besloten hun functie neer te leggen.
Met de toetreding van Stefan van
Helden, Agnes de Haan en Paul van
Rengs is het bestuur weer bijna
compleet.
Momenteel is er nog een
bestuursfunctie vacant voor de functie
van vrijwilligerscoördinator.

De ijsbaan is dit jaar van vrijdag
15 december tot en met zondag
7 januari geopend voor publiek.
Van 18 tot en met 22 december is er
zoals altijd het schoolschaatsen
gepland. Verder zullen er weer veel
leuke activiteiten georganiseerd gaan
worden, zoals een curling competitie
en het discoschaatsen voor de jeugd.
Kijk voor meer informatie op
www.ijsbaanhorst.nl

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINPLANKEN € 1,95
17 x 145 mm lengte 180 cm

incl. btw p/st
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Uitzwaai-middag
zanggroep De Balkers
Zanggroep De Balkers neemt op zondagmiddag 5 november na
30 muzikale jaren afscheid van het publiek. Dit optreden vindt plaats in
de Sevewaeg in Sevenum van 13.30 tot 16.00 uur.
Tijdens deze middag zingen ook
de AMC Zengers uit Horst samen
met De Balkers een laatste
gezamenlijke lied. Na afloop van het

D’n Dreumel maakt zich
op voor jubileumweekend
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst maakt zich op voor het 5x11 jarig jubileumweekend, dat van vrijdag
17 tot en met zondag 19 november gevierd wordt in de Mèrthal.

concert is er een afterparty, waar
herinneringen opgehaald kunnen
worden en het publiek De Balkers
uit kan zwaaien.

Fakkels maken
in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo kunnen kinderen op zondag
5 november zelf fakkels maken. In de kapel van het museum is gregoriaans gezang te horen.
De gregoriaanse gezangen
worden ten gehore gebracht
door verschillende koren zoals
KarolusMagnus uit Nijmegen en
Schola-Cantorum uit Kennemerland.
Oude ambachten zoals het maken
van stroop worden door het museum

heen gedemonstreerd. Ook is er een
optreden van de mondharmonicagroep Samenklank. Het museum is
deze dag geopend van 10.00 tot
17.00 uur, het optreden begint om
14.30 uur. Kijk voor meer informatie
op www.museumdelocht.nl

Debatmiddag
BiblioNu Horst
BiblioNu in Horst organiseert op woensdag 29 november een
debatmiddag. De middag, met als thema Robotica: droom of nachtmerrie?, start om 14.00 uur.
De middag wordt georganiseerd
aan de hand van vooraf verstrekte
stellingen. Per stelling worden de
deelnemers ingedeeld in een vooren in een tegenkamp. Van deelnemers wordt verwacht dat ze
voorafgaand aan het debat het boek

‘Ik, robot’ van Isaac Asimov hebben gelezen. Dit boek krijgen leden
van BiblioNu in de maand november
cadeau zolang de voorraad strekt.
Aanmelden voor de debatmiddag
kan tot 20 november via
horst@biblionu.nl

Theater en poëzie
in Horst
Dichter Hay Freriks organiseert op donderdag 7 december een
interactieve theaterbeleving met het thema Theater en Poëzie. De avond
vindt plaats in Théâtre Floral aan de Loevestraat in Horst, van 19.30 tot
22.00 uur.
Hay Freriks zal zelf gedichten
voordragen, maar ook voor bezoekers is er de mogelijkheid om hun
gedichten ten gehore te brengen.
Na afloop van de avond zijn de
dichtbundels Achter de Schermen

(2008) en Met een Knipoog (2016)
van Freriks in te zien en te koop.
Aanmelden voor de avond kan
via info@hayadvieseninterim.nl
Er zijn in totaal vijftig plaatsen
beschikbaar.

Expositie in galerie
Pachamama
In galerie Pachamama in Meerlo is van vrijdag 3 november tot
zondag 3 december een expositie te bewonderen met tekeningen en
schilderijen van Safia Boulghalgh en Marina Nahi. Op vrijdag 3 november
om 20.00 uur wordt de expositie feestelijk geopend.
De uit Marokko afkomstige Safi
Boulghalgh en de uit Syrië afkomstige
Marina Nahi presenteren hun werk
onder begeleiding van twee eveneens uit Syrië afkomstige muzikanten
Rezkar Deiraki en Mahmoud Baravi.
Rezkar bespeelt deze avond de ud en

Mahmoud is te horen op een
keyboard. Na de opening is de
tentoonstelling een maand te
bezichtigen op zaterdagen en
zondagen van 10.00 tot 17.00 uur.
Een bezoek buiten deze tijden is
mogelijk op afspraak.

Voorafgaand aan dit weekend zal
er voor alle Dreumelleden op zondag
12 november een jubileumbrunch
georganiseerd worden, waarbij het
jubileumboek en de nieuwe ingerichte
website officieel worden gepresenteerd.
Tijdens het jubileumweekend wordt
de Mèrthal omgetoverd tot Dreumelhal.
Op vrijdag 17 november staat er in

samenwerking met de Muzikantine
een muziekavond gepland onder de
noemer ‘De Mèrthal giêt plat’.
Zaterdagavond vindt het jubileumfeest
plaats. De avond begint met een receptie en aansluitend volgt een bruisende
feestavond, waarbij alle regionale
(carnavals)verenigingen uitgenodigd
zijn. Er is muziek van onder andere
De Toddezèk, De Dreumelband, Heite

Soep, Powerbaum en Spik en Span.
De zondag heeft als thema ‘Oêt de
alde doës’. Tijdens dit matinee worden
buuts, sketches en Horster (carnavals-)
muziek uit vroeger tijden herbeleefd.
Tevens worden de Dreumelliedjes top55 en het Horster leesplankje gepresenteerd. Meer informatie over het
jubileumweekend van D’n Dreumel is
te vinden op www.dreumel-horst.nl

4-gangen herfstmenu
voor
op vrijdag, zaterdag en zondag om 17.30 uur met o.a.:
• Portobello • wildpotje
• Pompoensoep • Chocolade nagerecht

24,00
p.p.

Deelnemen kan alleen op reservering. Niet geldig in combinatie
met andere acties en arrangementen.

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

Vroege vogel korting!
Start opruiming 2017
Om plaats te maken voor de nieuwe collectie
starten wij daarna met de opruiming!
Het betreft diverse modellen fietsen uit onze
collectie! Voor jong en oud, van sportief tot
elektrische ondersteuning.
Kom kijken in onze winkels en maak een
proefrit, zodat u nu lekker in de herfstzon
kunt gaan fietsen!

4 november van 7-9 uur!

20% korting*!

*korting is op overjarige modellen
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Agenda t/m 9 november 2017
do
02
11
vr
03
11

Vollemaanwandeling

Jubileumconcert Harmonie

Trammelant in de Goudfazant

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startlocatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Setovera
Locatie: gemeenschapshuis De Wingerd Sevenum

Slotconcert Rowwen Hèze
Tijd: 19.00-03.00 uur
Locatie: Feesttent Peelheideweg America

Expositie Safia Boulghalgh en
Marina Nahi
Tijd: 20.00 uur
Locatie: galerie Pachamama Meerlo

za
04
11

zo
05
11

Sint Maarten-fakkels maken
Tijd: 10.00 uur
Locatie: museum De Locht Melderslo

Heilige Mis
Tijd: 10.30 uur
Locatie: Mèrthal Horst

ma
06
11
wo
08
11

Alzheimercafé
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Mikado Horst

Knutselwedstrijd
Tijd: 14.30-16.30 uur
Organisatie: Jong Nederland Horst
Locatie: Blokhut Horst

Natuurwerkdag

Receptie Harmonie

Tijd: 09.30-12.30 uur
Locatie: Horsterdijk Broekhuizenvorst

Tijd: 12.00-14.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

De waanzinnige boomhut
van 13 verdiepingen

Speelgoedbeurs

Afscheidsconcert De Balkers

Tijd: 10.00-11.30 uur
Locatie: De Vonkel Grubbenvorst

Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Saeveweg Sevenum

Bijeenkomst fondsenwerving

Slotconcert Rowwen Hèze

Zondag in ’t Zuiden

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 19.00-03.00 uur
Locatie: Feesttent Peelheideweg America

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Feesttent Peelheideweg America

Tijd: 20.00 uur
Locatie: MFC De Torrekoel Kronenberg

Optreden No Grip

Masterclass Cesar Zuiderwijk

Lezing invloed Duitse grens

Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: café De Buun Horst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Drums & Roses
Locatie: café-zaal Harmonie Lottum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: zaal De Letste Geulde Horst

Trammelant in de Goudfazant

Optreden Ton Engels

Trammelant in de Goudfazant

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Setovera
Locatie: Gemeenschapshuis De Wingerd Sevenum

Tijd: 15.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Setovera
Locatie: gemeenschapshuis De Wingerd Sevenum

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: cultureel centrum ’t Gasthoês Horst

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Synthese Horst

OPEN DAG
agro

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

dier

r
natuu

ZOND AG 5 NOV
10.00 - 1 3.00 UUR

Uw betrokken en
deskundige advocaat
voor:

ARBEIDSRECHT
Meer informatie
en aanmelden:

food

WWW.CITAVERDE.NL

Kom ook voor de MBO BOL-opleidingen naar de open dag

T: 0478-20 16 04
info@vanhoefadvocatuur.nl
www.vanhoefadvocatuur.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

11.00

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
Heilige mis
18.00
zondag
Heilige mis
10.30
Merthal i.v.m. jubileum harmonie
maandag
Heilige mis
18.30
dinsdag
Heilige mis
09.00
		
Aanbidding
09.25
woensdag Heilige mis
18.30
donderdag Heilige mis
18.30
vrijdag
Heilige mis
18.30
		

Kronenberg

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

19.15

Lottum
09.00

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
zondag
Lof
met gravenzegening
woensdag Rozenkrans
		

17.30
15.00
17.30

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

zondag
Heilige mis
11.00
met aansluitend gravenzegening
		

Swolgen

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

10.30
19.00

Spoedgevallendienst
3 t/m 9 november 2017
Tandartsenpraktijk The
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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Alarmnummer

112

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

Het Rode Kruis organiseert al jaren
handwerkmiddagen voor ouderen.
Deze middagen worden georganiseerd
in verschillende dorpen in Horst aan de
Maas. Van oudsher wordt jaarlijks de
Welfaretentoonstelling georganiseerd,
waar de deelnemers hun werken
tentoon kunnen stellen aan het
publiek. Tegenwoordig wordt bijna alles
daarnaast ook te koop aangeboden.
Met de opbrengst van de verkoop kan
het Rode Kruis nieuwe spullen en
materialen kopen.

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

De organisatie van de Welfare heeft
echter besloten om na deze editie te
stoppen met de tentoonstellingen.
Dit omdat er steeds minder deelnemers zijn die tijdens de middagen
van het Rode Kruis ook daadwerkelijk
handwerken. Ook de locatie van de
tentoonstellingen, ’t Gasthoês, speelt
een rol. Die is namelijk niet meer
beschikbaar voor de volgende editie.
Bertie Coenders zegt namens de
organisatie van de Welfare: “Zowel de
deelnemers als de vrijwilligers voor de

Welfare raken steeds meer op leeftijd.
Ook worden de groepjes handwerkers
steeds kleiner, vandaar de beslissing.”
Dat wil echter niet zeggen dat het
Rode Kruis ook stopt met de wekelijkse bijeenkomsten voor de ouderen.
“Met de gezellige middagen willen we
zeker proberen door te gaan,” vertelt
Coenders. “Er wordt gezellig bijgepraat,
gekaart en ook de mogelijkheid om te
handwerken zal blijven. Alleen werkt
ieder nu voor zichzelf en met zijn eigen
materialen.”

HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst

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

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

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

anco lifestyle centre
Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

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

Blauwebessenland
E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

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

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

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

Into Beauty

Camps Optiek

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie

De Schuilplaats
zondag
		

De jaarlijkse Welfaretentoonstelling van het Rode Kruis vindt op zondag 19 november weer plaats in ’t Gasthoês
in Horst. Op deze tentoonstelling is het handwerk dat deelneemsters hebben gemaakt tijdens hun wekelijkse
bijeenkomsten van 10.30 tot 16.00 uur te zien en te koop. Deze editie wordt voorlopig de laatste Welfaretentoonstelling in Horst aan de Maas.

E 12,50 korting op avondje bowlen

Sevenum

Tandarts

Laatste keer
Welfaretentoonstelling Horst

Bootcamp Power

Meterik

service 27

10% korting op de eerste
behandeling

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

Logeerhuis Kapstok

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een voetbehandeling
naar keuze bij min. besteding van E 15

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

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

Paramedische Voetzorg Horst

10% korting op het hele assortiment
20% korting op alle voetproducten

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

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

The Zen Company
E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas
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Enkele voorbeelden...

Zanussi Gaskookplaat

AEG Gaskookplaat

Grundig Gaskookplaat

ZGG76534XA

HG795540XB

GIGM7235250XG

52%
49%

289,-

€ 147,-

Geïntegreerde vonkontsteking
RVS, 3 gietijzeren pannendragers
Inbouwmaten (hxbxd): 30 x 700 x 480 mm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

619,-

48%

€ 297,Gehard glas met beschermend inox-kader
LED-verlichting voor status van de vlam
Inbouwmaten (hxbxd): 50 x 750 x 490 mm

359,-

€ 187,4 gasbranders, 1 wokbrander met glazen inleg
Metalen oppervlak met RVS frame
Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 680 x 510 mm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

