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Masterclass
Cesar Zuiderwijk
Op uitnodiging van Slagwerkgroep Drums & Roses gaf Cesar Zuiderwijk, drummer van de band Golden Earring, zondag 5 november een masterclass in Lottum.
Tijdens deze show bracht Zuiderwijk samen met de slagwerkgroep het openingsnummer van de concertreeks Vrienden van Amstel Live 2017 ten gehore en gaf hij
uitleg over de beste drumtechniek.

Dorpsplatform Hegelsom

Zorgen over mogelijke komst Aldi
Een projectontwikkelaar heeft namens supermarktketen Aldi bij gemeente Horst aan de Maas een vergunning aangevraagd om zich te vestigen aan de Stationsstraat vlakbij de spoorwegovergang in Hegelsom. Hoewel de gemeente de aanvraag vooralsnog geweigerd heeft, maakt het dorpsplatform van Hegelsom zich toch zorgen.
Het Dorpsplatform is bezorgd over
de forse verkeerstoename die dit met
zich meebrengt op de volgens het
platform kwetsbare kruising op de
Stationsstraat. De huidige op- en inrit
vanuit het Loopcentrum aan de
Stationsstraat zorgt nu al voor
gevaarlijke verkeerssituaties.
De mogelijke vestiging van de
supermarkt zal zorgen voor meer

drukte en vormt daarmee een risico
voor de plannen om de verkeersveiligheid in de stationsomgeving te
verhogen. Hay Arts van het Dorpsplatform Hegelsom: “Al jaren zijn we met
verschillende partijen bezig met het
realiseren van een veiligere situatie in
de stationsomgeving. Daar liggen nu
eindelijk concrete plannen voor.”
Volgens het dorpsplatform van

Hegelsom zou de komst van een supermarkt die problemen alles behalve
passen in de plannen die er liggen.
Hoewel de gemeente de vergunning vooralsnog geweigerd heeft,
wil dat niet zeggen dat de winkel er
zeker niet komt. Omdat deze locatie
retail als bestemming heeft, is niet
zeker dat de gemeente de vergunning
ook daadwerkelijk kan tegenhouden.

Arts: “Daarom willen we op voorhand
al duidelijk maken dat een Aldi daar
niet kan, zodat we de komst van de
supermarkt hopelijk kunnen voorkomen.” Hij voegt toe: “Wij zijn niet
tegen de komst van een supermarkt,
maar wel tegen een supermarkt op
die locatie.” Een woordvoerder van
gemeente Horst aan de Maas laat
desgevraagd weten dat de door de

projectontwikkelaar ingediende aanvraagd geweigerd is. De gemeente
wil namelijk supermarkten zoveel
mogelijk in het centrum concentreren. Tegen het besluit van de
gemeente heeft de projectontwikkelaar bezwaar gemaakt. Dit bezwaar
wordt dinsdag 21 november behandeld in de commissie Bezwaren en
Beroep.
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Stichting kampt met tekort aan vrijwilligers

Sombere toekomst voor SamenUitBus
De SamenUitBus rijdt sinds januari 2011 rond in Horst aan de Maas.
Ouderen uit de gemeente kunnen met de organisatie uitstapjes maken of
bijvoorbeeld naar de weekmarkt in het centrum van Horst. Volgens het
bestuur is de bus een groot succes en zit hij bijna altijd vol, maar datzelfde
bestuur luidt nu wel de noodklok. Zonder nieuwe chauffeurs en andere
vrijwillige medewerkers wordt de toekomst van de SamenUitBus onzeker.
Tot nu toe krijgt het stichtingsbestuur alles nog wel geregeld, maar ze
voorzien grote problemen in de

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

toekomst. “Volgend jaar juni of juli
moeten we bij de landelijke organisatie
BoodschappenPlusBus aangeven of we
een nieuwe bus willen, want dan is die
van ons aan vervanging toe. Als we
tegen die tijd geen nieuwe chauffeurs
hebben gevonden, moeten we stoppen
met het initiatief”, vertelt bestuurslid
van Stichting SamenUitBus Hans Chlon.
“Qua klanten zit het wel goed.
Vrijwel alle ritten van de bus zitten vol
en soms hebben we zelfs wachtlijsten.
Het probleem zit in de vrijwilligers.”

Tripjes schrappen
vanwege tekort

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens

Het tekort aan vrijwilligers, chauffeurs, op kantoor en in het bestuur,
begint dus nijpend te worden voor het
initiatief dat vier dagen per week ouderen naar allerlei verschillende bestemmingen brengt. “Het is niet alleen de
weekmarkt waar de bezoekers naartoe
kunnen, maar we organiseren ook uitstapjes naar bijvoorbeeld Valkenburg,
de Betuwe en Duitse winkelcentra”,
aldus Hans Hagens, bestuurslid en
vrijwilligerscoördinator van de stichting.
“Nu gaat het nog, maar we zijn al
aan het kijken welke tripjes geschrapt
moeten worden als er geen nieuwe
vrijwilligers komen.”
Het is volgens de twee bestuurs-
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leden vooral erg voor de mensen die
gebruik maken van de SamenUitBus.
“Ons klantenbestand bestaat voornamelijk uit alleenstaanden van ouder
dan 70 jaar. Zij hebben behoefte aan
contact en ontmoeting. Juist dankzij de
bus leren ze anderen kennen en komen
ze in contact met elkaar. Ze vinden het
vooral heel gezellig.”

Pogingen
Wel heeft het bestuur naar eigen
zeggen al van alles geprobeerd om
nieuwe chauffeurs aan te trekken,
maar tot op heden waren de pogingen

vruchteloos. “We hebben geen leden
die we kunnen vragen, maar we hebben wel al verschillende organisaties
en verenigingen aangeschreven”,
vertelt Hans Hagens. “Ook stonden we
bij afgelopen Burendag met de bus in
de Norbertuswijk om bekendheid te
genereren. Verder hebben we zowel
de klanten als de vrijwilligers van de
bus gevraagd om mee uit te kijken
naar nieuwe vrijwilligers. Mensen
hebben wel eens interesse, maar
uiteindelijk heeft bijna iedereen het te
druk. Ze moeten op de kleinkinderen
passen of ze zijn weer aan het werk

gegaan. We kunnen niemand vinden.”
Om nieuwe ideeën op te doen,
doet de stichting op 14 november
mee aan Gave Dingen Doen. “Dat is
een denktank waarvoor iedereen zich
kan inschrijven en mee kan denken
over ideeën voor ons om nieuwe
vrijwilligers en klanten aan te trekken
en ook om meer naamsbekendheid
te krijgen in de gemeente”, vertelt
Hans Chlon. “We hopen dat er volledig
nieuwe dingen uitkomen die we kunnen gebruiken. Dan hoeven we over
een halfjaar onze klanten niet teleur
te stellen.”

Website gemeente scoort
op toegankelijkheid
De website van gemeente Horst aan de Maas is toegankelijk en klantvriendelijk, maar dat kan beter als het gaat om meldingen over de openbare
ruimte. Dat is af te leiden uit een onderzoek dat in opdracht van de landelijke radiozender BNR Nieuwsradio is gedaan. Gemeentewebsites in Nederland
werden beoordeeld op de bereikbaarheid van informatie over belastingen, meldingen over de openbare ruimte en contactgegevens.
Het onderzoek werd door onderzoeksbureau en digitale-kaartenmaker
Esri gedaan in september en oktober
en gehouden onder alle 338 gemeentelijke websites in Nederland. De
onderzoekers concluderen dat bij
de meeste gemeenten nog niet alle
online-mogelijkheden worden benut.
Wel scoorden de gemeenten in Zeeland
en Limburg beter, doordat ze op het
gebied van samenwerking en standaardisering verder vooruit zijn dan andere
gemeenten.
In totaal konden er vijftien punten
worden verdiend. Er werd onder meer
gekeken naar de beschikbare informatie over belastingen en openingstijden
op de website, welke zaken online
aangevraagd of ingediend kunnen
worden, of op de website belangrijke
contactgegevens van de gemeente
zijn vermeld en of er een mogelijkheid
is de website te laten voorlezen voor
blinden- en slechtzienden.
Gemeente Horst aan de Maas
scoorde in totaal negen punten,
dit leverde een 231e plaats op.
Daarmee scoorde de gemeente gemid-

deld. De gemeente kreeg 4,5 punt
voor het onderdeel belastingen en
heffingen, waar ze er 7 kon verdienen.
Voor meldingen openbare ruimte kreeg
Horst aan de Maas 2 van de in totaal
5 punten. De gemeente scoorde het
beste op het onderdeel bereikbaarheid,
2,5 punt van de 3.
Omliggende gemeenten scoorden
over het algemeen iets beter dan
Horst aan de Maas. Venlo eindigde
als 147e met in totaal tien punten
en Leudal werd 113e met 10,5 punt.
Daarentegen deed gemeente Peel en
Maas het slechter met 8 punten op plek
290. Het beste scoorde de gemeente
Utrecht, die het maximaal aantal
punten haalde. Sittard-Geleen eindigde
op de tiende plaats, waarmee het de
best scorende Limburgse gemeente is.
Als laatste eindigde de Friese fusiegemeente Franekeradeel; die haalde
maar 2,5 punt.
Toch geeft het onderzoeksbureau
toe dat het onderzoek nog geen volledig beeld geeft wat betreft de digitalisering in de Nederlandse gemeenten.
Daarvoor zouden de sites ook op de

dertien andere onderwerpen moeten
worden onderzocht: afval, reisdocumenten, vergunningen, uitkeringen,

sport, evenementen, recreatie, WMO,
bouwen en verbouwen, verhuizen en
trouwen.

Gemeente past
strooiroute aan
Op verzoek van basisschool De Doolgaard in Horst is de strooiroute bij
de school aangepast. Dit met het oog op de veiligheid tijdens het
brengen en halen van de leerlingen.
Gemeente Horst aan de Maas
heeft onlangs het Gladheidsbestrijdingsplan 2017-2018 vastgesteld.
Daarin is onder meer opgenomen
op welke routes wordt gestrooid.
De strooiroutes van de wegen zijn in
twee fases ingedeeld. Hoofd- en
invalswegen hebben de hoogste
prioriteit, net als de fietspaden op
de doorgaande routes. Recreatieve
fietspaden zijn niet in de strooiroutes opgenomen.

Ditzelfde geldt voor woonwijken
waar niet harder dan 30 kilometer
per uur gereden mag worden. Hier
komt namelijk te weinig autoverkeer om het zout goed te kunnen
verspreiden, aldus de gemeente.
Na aanleiding van een verzoek van
basisschool De Doolgaard gaat de
gemeente nu wel strooien rondom
de school om zo de veiligheid van
ouders en kinderen te kunnen
waarborgen.
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Dierenkliniek op het
Citaverde geopend

Lekker tot de laatste kruimel!

Op het Citaverde College in Horst werd zondag 5 november tijdens de open dag van het mbo een contract
getekend tussen dierenartsenpraktijk Horst en het Citaverde College. Het contract betrof de samenwerking tussen
de twee partijen, waarbij op het Citaverde College een dependance van de dierenartsenpraktijk van Horst wordt
geopend.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

Het contract werd ondertekend door Ans Christophe
(lid college van bestuur) en Robin Holle (DAP Horst)
Citaverde-docenten Anoeska
Heinemans en Lian Versteden zijn
initiatiefnemers van het project.
Heinemans, die voorheen zowel als
docent op het Citaverde als dierenarts
bij de dierenartsenpraktijk in Horst
werkte, kwam met het idee.
“Door omstandigheden kon ik het
draaien van zowel dag- als nachtdiensten niet meer combineren. Ik wilde
echter naast het lesgeven ook nog
heel graag in de praktijk blijven
werken en zo kwam ik eigenlijk bij
mijn ideale baan terecht: een praktijk
op school met de leerlingen als
assistenten”, legt Heinemans uit. Na
bijna een jaar van voorbereiding is de
praktijk nu ook werkelijkheid geworden. Versteden: “Echt mooi dat het er
nu staat. Zo sluit de opleiding tot
dierenartsassistente heel mooi aan op
het bedrijfsleven.”

De leerlingen van de opleiding
mbo niveau 4 dierenartsassistent, gaan
in de kliniek op het Citaverde als echte
dierenartsassistenten meedraaien. Ze
werken achter de balie en gaan mee
de spreekkamer en de behandelkamer
in. Heinemans zal als dierenarts dan
naast het behandelen van de dieren,
ook uitleg geven. Heinemans: “Daarom
zal het soms wat langer duren, maar
het is dan ook tegen een gereduceerd
tarief.” Robin Holle van de dierenartsenpraktijk van Horst was vanaf het
begin al enthousiast over de samenwerking met het Citaverde. “Mooi dat
we hier aan kunnen bijdragen. Het is
eigenlijk een verlengde van wat we
al doen met stagiaires, maar nog veel
uitgebreider. De stagiaires die we in
de kliniek hebben, kijken alleen mee.
Hier op het Citaverde moeten ze het
ook doen.”

De leerlingen zijn erg enthousiast
over het initiatief. “Toen we vorig jaar
aankondigden dat dit er ging komen,
waren er al laatstejaars die grapten
dat ze expres wilden zakken om dit
nog mee te maken”, zegt Heinemans
lachend. Ook leerling Merel van
Asseldonk is blij met de praktijk op
school. “Vrijdag hebben we al even
proefgedraaid, en daar is eigenlijk iedereen al heel positief over.”
Ze voegt toe: “Het is echt een fijne
praktijk, hier kun je veel meer leren
dan op stage, omdat je niet alleen
meekijkt, maar ook echt bezig bent.”
Afgelopen maandag was de praktijk,
die de naam ‘Dierenkliniek Horst dep.
Citaverde’ heeft gekregen, voor het
eerst officieel geopend. Drie ochtenden in de week kunnen mensen met
hun kleine huisdieren terecht op het
Citaverde College.

Tandprotheticus P.C. van Kuijk
en P. Kool in samenwerking met
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15 JAAR MARIËTTE MODE
Wij vieren ons 15 jarig jubileum
van di. 7 t/m di. 21 november!

Slotconcerten Rowwen Hèze
America stond het weekend van vrijdag 3 tot en met zondag 5 november traditioneel in het teken
van de Slotconcerten van Rowwen Hèze. De band had alles uit de kast getrokken om er ook dit jaar
weer een feestje van te maken. De reeks concerten werd op zondag afgesloten met Zondag in het
Zuiden. Samen met artiesten als Roxeanne Hazes en Jan Smit trad de band deze middag op met een
programma voor jong en oud.

vier mee met 15% korting
én een mooi cadeau
extra koopzondag
12 november
Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8 Horst
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

04

nieuws

09
11

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 Giethoorn
Mariet van Enckevort, Annelies Thielen, Miep Leijsten en Nel Bouten fietsten afgelopen zomer van
Kronenberg naar Giethoorn. Een tocht van 715 kilometer. Een prestatie die samen met de HALLO werd
gevierd.

... in Shanghai
Vader Peter Rijnen was onlangs na zes jaar samen met zijn
dochter Joyce op bezoek bij zoon en broer Marcel, die in Nanjing in
China woont. Tijdens een trip naar Shanghai gingen ze ook even met
de HALLO op de foto.

... in Peru
Vader Wim en dochter Vera van de Pasch uit Horst zijn onlangs teruggekomen van hun vakantie in
Zuid-Amerika. Vera heeft zes weken gebackpackt door Ecuador, Bolivia en Peru en vader Wim heeft de
laatste tweeëneenhalve week meegereisd door Peru. Deze foto is gemaakt bij Machu Picchu in Peru.
De HALLO mocht natuurlijk niet ontbreken op de foto.

... in Valencia
Vriendengroep VC2CV uit Horst bezocht het Spaanse Valencia. ‘s Avonds laat voor de lichten
van Ciudad de las Artes y de las Ciencias werd de HALLO gelezen.

... in Malaga
Guille en Birgit Martens uit Sevenum bezochten onlangs hun
dochter Sophie in het Spaanse Malaga. Zij zit daar op de taalschool
Enforex om Spaans te leren. Om op de hoogte te blijven van het
nieuws uit Horst aan de Maas namen zij de HALLO voor haar mee.
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Opening poortgebouw
Kasteel Huys ter Horst
Het poortgebouw van Kasteel Huys ter Horst wordt op zondag 19 november geopend. Met deze opening komt
een einde aan de bouwperiode waar in 2004 mee is gestart.
In 2004 is er door vrijwilligers een
start gemaakt met het blootleggen van
de oude fundamenten van de kasteelruïne en weghalen van alle bomen en
planten die bezit hadden genomen van
de kasteelruïne. Na het verwijderen van
tonnen zand en puin, planten en
bomen, kwam stukje bij beetje de
geschiedenis van, dit eens grote kasteel,
tevoorschijn. Hierna gingen de vrijwilligers aan de gang met het restaureren

en deels heropbouwen van de gevonden vertrekken. Als eerste werden de
ridderzaal en de werkplaats gebouwd.
Daarna is gestart met de restauratie van
de ‘Diefput’ en bouw van het ‘Gevanghuys’ en de ‘Heeren van Horstzaal.’
Als laatste is het poortgebouw gerealiseerd. Met het gereedkomen hiervan is
het (voorlopige) eindpunt bereikt
Om het eindpunt te vieren wordt op
zondag 19 november het poortgebouw,

en daarmee alle achterliggende ruimtes,
officieel geopend. Voor belangstellenden is Kasteel Huys ter Horst van 14.00
tot 16.00 uur geopend om een kijkje te
nemen in het huidige kasteel. Er zullen
deze middag rondleidingen zijn waarin
rondleiders alles vertellen over deze
historische plaats in Horst.
Meer informatie over Kasteel
Huys ter Horst is te vinden op
www.kasteelhuysterhorst.nl

Gemeente evalueert
samenwerking met NLW Groep
Gemeente Horst aan de Maas gaat het, samen met gemeente Venray en gemeente Peel en Maas, in een
jaarlijkse evaluatie met NLW Groep hebben over kritische geluiden over de samenwerking. Een gemeentemedewerker van Peel en Maas had onlangs kritische opmerkingen richting NLW Groep.
NLW Groep is een sociaal werkvoorzieningsbedrijf, dat de Wet sociale
werkvoorziening voor de gemeenten
Peel en Maas, Horst aan de Maas en
Venray uitvoert. Ook is NLW Groep voor
deze gemeenten een partner bij het
uitvoeren van de Participatiewet.
Vanuit Peel en Maas is nu echter
kritiek gekomen over onvolledige en

onjuiste berichtgeving van NLW Groep
aan de gemeente Peel en Maas.
NLW Groep heeft al aangegeven de
samenwerking met Peel en Maas te
gaan verbeteren.
Wethouder Birgit op de Laak is
vanuit de drie gemeentes woordvoerder over de samenwerking met NLW
Groep. Zij geeft aan: “Het schapsbe-

stuur heeft kennis genomen van de
gebeurtenissen in de gemeente Peel
en Maas en zal evalueren met de
directie van de NLW.” Zowel de
gemeente Peel en Maas als de
gemeentes Horst aan de Maas en
Venray gaan dus evalueren met NLW
Groep over de samenwerking en over
het voorval met Peel en Maas.

Fietsverlichtingscampagne
Nu de donkere wintermaanden weer zijn aangebroken, is goede verlichting op de fiets geen overbodige luxe.
In het kader van de fietsverlichtingscampagne Laat je zien controleert de politie de komende tijd op goede
fietsverlichting. Wie zonder licht fietst riskeert een bekeuring van 55 euro.
Om middelbare scholieren in
Limburg erop te wijzen dat goede
verlichting noodzakelijk is, krijgen zij
de kans een nieuwe campagne te
bedenken om fietsverlichting te promoten. De winnende inzending wordt
gebruikt voor de fietsverlichtingscam-

pagne in de hele provincie Limburg.
“Kinderen zijn zich in toenemende
mate zelf bewust van de risico’s in
het verkeer”, zegt gedeputeerde
Eric Geurts van provincie Limburg,
tevens voorzitter van het Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid Limburg

(ROVL). “Het aantal verkeersslachtoffers daalt echter maar langzaam.
Gebrekkige fietsverlichting in de
donkere wintermaanden verdient
daarom extra aandacht.” Voor meer
informatie kijk op www.rovl.nl of
www.fietsverlichtinglaatjezien.nl

Bergthee

Gaultheria procumbens
‘Big Berry’. Ø 10.5 cm.
2 stuks 5.98

99
5.98 2.

1+1
GRATIS
ZONDAG OPEN VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 45. GELDIG VAN 09-11 T/M 15-11. OP=OP

Dinsdagmarkt
in Horst
DE LEKKERSTE KAAS
MET MINDER VET!

LICHT GERIJPT 35+
kilo 9,95
Bij ons keuze uit 12 soorten
magere kaas, kom proeven!

Toos en Rob
Wagenaar

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

MASTBROEK
poeliersbedrijf
Tegen inlevering van deze bon 1 gratis erbij

6 stuks € 10,00 per stuk € 1,75
BEDMODE

✃

tamme konijnenachterbouten

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

Alleen geldig
op dinsdag
14 november

BADMODE TAFELMODE
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Heilige Mis in Mèrthal
Vlak na de Tweede Wereldoorlog fungeerde de Mèrthal in Horst enkele jaren als noodkerk, omdat
de voormalige Lambertuskerk verwoest was. Zondag 5 november vond er eenmalig weer een Heilige
Mis in de hal plaats, deze keer ter ere van het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie van
Horst. Aansluitend aan de mis was er een receptie voor de harmonie.

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST
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Een handdruk, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun aan ons gegeven.
Jullie aanwezigheid, een kaart,
telefoontje of bloemen, wat het ook zij
was ons een troost in deze moeilijke tijd.
‘t Geeft ons moed om verder te leven.

Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze dochter

Mart Keijsers

De vele blijken van medeleven na het overlijden
van mijn lieve vrouw, moeder en oma

Yfke

levenspartner van

Mien van Vegchel - van Rens

Mart......lieve partner, dierenvriend, mensenmens,
hardwerkend, humorvol, dat was zijn leven.
Dit alles heeft hij tot zijn verdriet
steeds meer los moeten laten.

Horst, * 17 september 1958

Baarlo, † 5 november 2017

Door Gielen

en baasje van zijn geliefde dieren
Familie Keijsers
Familie Gielen

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op vrijdag
10 november om 14.00 uur in zaal Boszicht, gelegen aan de
Provincialeweg 2 te Maasbree. Aansluitend begeleiden we
Mart naar zijn laatste rustplaats op de parochiebegraafplaats
te Baarlo.
Correspondentieadres:
Mevr. D. Gielen,
Tasselaar 11 5991 PL Baarlo

Een woord, een hand, prachtige bloemen, de vele kaarten
en de overweldigende belangstelling en medeleven
bij de ziekte en uitvaartdienst van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en trotse oma

Ria Vervoort - Beurskens
Dit alles heeft ons enorm gesteund in deze moeilijke tijd.
Hartelijk dank hiervoor. Dank ook vooral aan degenen die er voor
haar en voor ons waren tijdens haar ziekzijn en overlijden.
De leegte en het gemis blijven, maar het doet ons goed te weten dat
Ria niet alleen door ons maar ook voor anderen veel heeft betekend.
Mart Vervoort
Wendy & Ron, Tom, Tessa, Jop
Marc & Frank, Nuria, Tiago

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor de belangstelling, bloemen, lieve woorden
en de vele kaarten na het overlijden van

Hay Bovée
Het was een enorme steun voor ons.
Annie Bovée-Engels
kinderen en kleinkinderen
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.
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.

Zomerhuis te huur Mallorca.
Te huur zomerhuis in Mallorca in voor
en najaar 150 m van het strand.
Info www.huibertcati.nl.
Facebook huisbertcati
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank.
Jac
Rick, Loes, Suus, Sien, Joeri
Wendy, Linda, Saar, Mees
Bart
Café Cox voor al uw feestjes groot
of klein, moet je bij Café Cox zijn.
Tel. 077 398 33 05 of 06 51 65 95 73.
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.
Woningruil Hof te Berkel appartement,
begane grond naar Norbertusparochie,
woning met tuin. Tel. 06 83 41 05 59.
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!
Schilder nodig? Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten belt u Jan Bosman.
077 475 0980/06 11 35 09 70.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Opslagruimte. Te huur opslag- of
hobbyruimtes, 2 maal 65 m2 en
eenmaal 150 m2. Tel. 06 51 07 47 20.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Rommelmarkt Wieneshof Horst.
Zondag 12 nov. Rommelmarkt
Wieneshof Horst 9.00-15.30 uur www.
hh-marktkramen.nl 06 25 05 18 94.

Dag en nacht bereikbaar

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

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

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

Geboren op
31 oktober 2017

Gert en Nellie
Vullings-Houben

www.theoarts.com

Sef

50 jaar getrouwd!

Zoon van
Ward Kleeven en Vera Peelen
Broertje van Fien

10 november 2017
Van harte gefeliciteerd!

Vermeerstraat 10
5961 AV Horst

Marie-Louise en Frank
Fabienne, Viviane
Pieternel en Geert
Sven, Jenthe
Gertjan en Danielle
Stan, Lieke, Siem


Geboren

Nena

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem. Info:
www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.

30 oktober 2017
Dochter van
Jan Grubben
en Anneke Geurts
zusje van Jan
Frankrijkweg 22
5975 PC Sevenum



www.bijconstance.123website.nl
Luxe pedicure, ontspan & geniet.
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.
Poetshulp gezocht
1 x in de 2 weken op woensdag- of
vrijdagochtend (ca. 3 uurtjes per keer).
Interesse? Tel. 06 38 00 03 61.
Weerbaarheidstraining.
In januari start weer een training in
Horst voor kinderen van 6 t/m 8 en
8 t/m 12 jaar. Leren hoe je je sterker
kunt voelen! 6 woe.midd. in Horst.
Info: zelfverzekerdkind.nl of mail
info@michaele.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Uw woninginrichting aan huis
voor tapijt, vinyl, laminaat en
raambekleding bel 06 16 37 45 14.

Geboren

Daan

4 november 2017
Zoon van
Marloes Keijsers en
Luc van Rens
Broertje van Tom
Doenssenstraat 18
5966 PE America
Geboren
1 november
2017

Lana

LindA Natas

jA

Dochter van
Erik en Irma Schuurmans
Rozenlaan 11, 5973 PT Lottum

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

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



Welkom lief mannetje!

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Geboren op
6 november 2017
Dochter en zusje van
Leon, Marieke en Evi
Haegens
Stuksbeemden 18
5961 LG Horst

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Te huur ruime opslagloods, 600 mtr.,
gelegen in Lottum. 06 12 50 53 73.
Sinterklaascadeau.
Zoekt u iets speciaals voor 5 dec.,
geef dan een kerstcreatie cadeau.
Dit kan van kunst of verse bloemen
zijn. Kom naar Miny Kanters, van
Bronckhorststraat 92 te Horst.
Tel. 077 398 51 08.
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Buurt-WhatsApp-bord in Lottum
Burgemeester Kees van Rooij onthulde maandag 6 november aan de Horsterdijk in Lottum een Buurt-WhatsAppbord.
In Horst aan de Maas zijn vijf
BuurtWhatsAppgroepen actief. In deze
WhatsAppgroepen zijn bewoners met
elkaar verbonden, houden in hun
buurt een oogje in het zeil en
melden snel verdachte situaties bij
de politie en bij elkaar. Gemeente
Horst aan de Maas ondersteunt deze
initiatieven, door Buurt-WhatsAppborden beschikbaar te stellen.
Alle buurtpreventiegroepen met
een WhatsAppgroep werken samen
in het project Veilig Horst aan de
Maas. Daarin zijn ook de politie en
de gemeente vertegenwoordigd.
Burgemeester Kees van Rooij is
blij met het initiatief: “Om een
gevoel van veiligheid te creëren,
hebben we niet alleen professionele
partners als gemeente en politie
nodig. Ook inwoners kunnen onze
gemeente veilig en leefbaar
maken.”

Eenzijdig ongeval
Tienrayseweg
Aan de Tienrayseweg in Horst heeft vrijdag 3 november een eenzijdig
ongeval plaatsgevonden. De bestuurster van de auto liep hierbij licht
letsel op.
Op Facebook meldt de politie
Venray-Gennep, die assisteerde bij
de afhandeling van het ongeval,
dat ter plaatse gekomen de auto op

zijn kant lag. Het letsel van de
26-jarige bestuurster uit Horst bleek
uiteindelijk mee te vallen, aldus de
politie.

Kieslijst

PvdA presenteert
eerste vijftien
kandidaten
Het bestuur van de Partij van de Arbeid Horst aan de Maas presenteert de eerste vijftien kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2018.

Bart Cox lijsttrekker SP
Horst aan de Maas
SP Horst aan de Maas heeft Bart Cox voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Hij gaat de komende maanden al Thijs Lenssen vervangen als fractievoorzitter.
Lenssen moet wegens chronische
lichamelijke klachten een stapje terug
doen. Met het oog op de verkiezingen
is dit volgens de SP Horst aan de Maas
de juiste keuze.
In 2014 is Bart begonnen met het
raadswerk voor de SP-fractie met in
zijn portefeuille de thema’s wonen,
cultuur en ruimtelijke ordening. Hij is
enthousiast over zijn ervaringen de
afgelopen jaren. “Ik denk dat de SP
met een grote fractie een sterk geluid
heeft laten horen en dit nog steeds

nieuws 07

doet. We hebben kritische oppositie
gevoerd, een meedenkende houding
getoond bij onderwerpen waar we
toekomst in zagen en we zijn vaak
met goede voorstellen gekomen.”
Over de toekomst zegt hij: “Onze kritische houding moeten we te allen tijde
behouden. Vergaderen is maar een
deel van het werk in de politiek.
Dit mag nooit een doel zijn en we
moeten daarom ook vooral buiten de
raadszaal ons geluid laten horen. Ik
begrijp dat mensen soms het gevoel

krijgen dat er niet naar hen geluisterd wordt. Transparantie zorgt
ervoor dat er echt meegepraat kan
worden, zodat we er samen de
schouders onder kunnen zetten.
Laten we heel helder zijn: ons doel
voor de gemeenteraadsverkiezingen
is om de grootste partij van Horst aan
de Maas te worden.” Tijdens de
ledenvergadering op dinsdag
12 december wordt gestemd over
het verkiezingsprogramma en de
kandidatenlijst.

De lijst, aangevoerd door Birgit
op de Laak, kent naast bekende
lokale politici als Roy Bouten, Richard
van der Weegen en Jan Wijnen een
zestal nieuwe namen. Anita Wagenaar is met nummer vijf de eerste
nieuwkomer op de lijst. De ledenvergadering van de PvdA Horst aan de

Maas stelt dit eerste deel van de lijst
in haar vergadering van 18 november
vast. Lijsttrekker Birgit op de Laak
over de eerste vijftien kandidaten:
“Ik ben trots op deze energieke club
mensen die in de startblokken staat
voor een sociaal en groen Horst aan
de Maas”.

Ve n r ay

Ve n l o

S e v e nu m

VENRAYSEWEG 16B - HORST

TE KOOP VRIJSTAAND WOONHUIS
Goed onderhouden vrijstaand woonhuis met garage
aan de Dr. Lemmenstraat te Meterik.
Beg.gr.: woonkamer - keuken- bijkeuken - hal - wc - badkamer slaapkamer - garage.
Verd.: 3 ruime slaapkamers en wc
Bouwjaar 1988
Perceel oppervlak 1225 m2
Vraagprijs € 374.000,00 k.k. Info: 06 - 51 85 11 31

Vier generaties
Superoma Paula Poels – Cleven en oma Wilma van Lipzig – Poels uit America laten weten dat ze met
veel blijdschap de kleine Elin van Helden verwelkomen. Met de geboorte van Elin zijn er vier generaties
compleet. Trotse moeder is Lieke van Helden – van Lipzig.
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Expositie

Kunstfeest Galerie IROK
In Galerie IROK in Horst vindt op
zondag 12 november van 11.00 tot
16.00 uur een kunstfeest plaats.
Tijdens het feest is werk te zien van
nationale en internationale
kunstenaars.

De Philodendron ’Little Hope’ van VDE plant en kwekerij Heijnen
Potplanten uit America heeft dinsdag 7 november de Dutch Tulip Award
gewonnen in de categorie kamerplanten.
De award is een initiatief van Royal
FloraHolland. Zij reikt elk jaar een prijs
uit aan de meest geslaagde nieuwe
producten in 2017. Een internationale
vakjury, heeft samen de producten
besproken en beoordeeld. Er werden in
vier verschillende categorieën awards
uitgereikt: tuinplanten, snijbloe-

Meer dan twintig professionele
kunstenaars nemen deel aan deze
expositie die tot en met 31 december
doorloopt. De kunstenaars, waaronder
Salva Scavone, Sacha Brienesse,
Alexander Daniloff, Ingrid van der
Kamp, Sally Ann Johns en Oleg
Chernykh, tonen drie van hun mooiste
werken. Er is muziek van leerlingen
van Saull en muzikanten van Atelier
Jerusalem. Verder zijn er bier- en
whiskyproeverijen en kan biologisch
brood worden geproefd.

men, kamerplanten en concepten. In
haar toelichting prees de vakjury de
Philodendron ’Little Hope’ als een
zeer sterk product. “Past bij huidige
woontrend en is een aanwinst in het
assortiment. Goede vervanging van
Xanadu. Trendy zijn de groene planten
op dit moment.”

Café Top 100

15e plek voor
Sevewaeg

Voormalig AC-restaurant

Opening La Place in Sevenum
In het voormalige AC-restaurant in Sevenum opent donderdag 9 november La Place de deur. De restaurantketen
gaat dit jaar ook andere restaurants in voormalige AC-restaurants openen.
Het nieuwe selfservice restaurant
biedt binnen ruimte aan 212 gasten
en buiten is plaats voor 137 bezoekers.
“Het nieuwe restaurant is ruim en
huiselijk opgezet met zitjes, banken,

Dutch Tulip Award
voor kweker America

stoelen en lange tafel. Ook aan de
zakelijke bezoeker is gedacht. Zo is het
hele restaurant voorzien van gratis wifi
en zijn er vergaderruimtes en rustige
plekken waar je kunt werken aan je

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.

presentatie of een vergadering kan
voorbereiden”, vertelt Edith Oudakker,
Manager food van La Place Sevenum.
Het selfservice restaurant heeft dertig
medewerkers in dienst.

De Sevewaeg in Sevenum is op de vijftiende plek beland in de
Café Top 100 van Misset Horeca. Vorig jaar stond het café nog op een
33e plaats.
De Café Top 100 wordt jaarlijks
samengesteld door Misset Horeca, een
organisatie voor vakinformatie voor de
hotel-, restaurant- en cafébranche.
De jury geeft in haar rapport aan dat
het pand van de Sevewaeg zichtbaar
goed onderhouden is, al wordt de

inrichting wel wat donker genoemd.
De bar en het aanbod zien er volgens
de jury aantrekkelijk uit. Verder zijn er
complimenten voor de gastvrijheid en
het kundige en snelle personeel.
“Dat laat dan ook geen steken vallen
deze middag”, aldus de jury.

Oh, zit dat zo!

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

Een rubriek van:
InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars, Kempen Communicatie en Van der Putt Advocaten

Taalfouten en je
reputatie als afzender

incl. btw p/st

17 x 145 mm lengte 180 cm

Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Schreif je een sollicitatiebrief met taalvouten, dan is de kans een stuk
klijner dat je niet wort uitgenodigt. Je haalt met taalfouten niet alleen je
eigen tekst, maar ook je reputatie onderuit. Je tekst wordt minder
geloofwaardig én jij als afzender daarom ook. Hoe werkt dit en hoe
voorkom je taalfouten?

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

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

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Nieuwe coaches bij
Peter Thissen Music
Coaching in gitaar en piano (elektrisch en akoestisch)
Neem nu een GRATIS proefles
en maak kennis met ons nieuwe team!
Informatie: 06 - 51360211 • peter.thissen@gmail.com

Je probeert taalfouten
natuurlijk altijd zoveel mogelijk te
vermijden, maar soms is dat extra
belangrijk: bij het schrijven van een
sollicitatiebrief bijvoorbeeld. Of als
je een uitnodiging voor je bruiloft
stuurt. Of als je 10.000 posters laat
drukken om hét evenement van je
vereniging te promoten.
Taalfouten maken een tekst
minder toegankelijk en onduidelijker.
Een rommelige zinsopbouw en
taalfouten remmen de lezer namelijk
af: het kost diegene meer moeite
omdat hij de zin moet herlezen
en opnieuw moet interpreteren.
Hoe meer moeite het kost om een
boodschap te verwerken, hoe minder
positief de lezer staat ten opzichte
van de boodschap. Als het echt erg
wordt, haken ze misschien zelfs af.
Spelfouten hebben niet alleen
invloed op hoe de lezer je tekst
begrijpt, maar ook op wat ze van
je vinden: een lezer koppelt de
ondeskundigheid van de boodschap

als vanzelf aan de afzender. Vooral in
zakelijke context (bijvoorbeeld bij
een sollicitatiebrief of een mail
naar de Belastingdienst) worden
teksten met spelfouten minder goed
gewaardeerd en zijn daarom ook niet
zo overtuigend.
Uit onderzoek blijkt wel dat
mensen die zelf geregeld taalfouten
maken, de afzender van een tekst met
taalfouten juist sympathieker vinden.
Maar dit betekent natuurlijk niet dat
je met spelfouten moet gaan strooien.
Vergelijk het met muziek: zelfs zonder
muzikale aanleg kan iemand het
horen als een liedje hapert of vals
is. Diegene weet dat er iets mis is,
maar weet dan misschien niet precies
waar de fout zit. Hetzelfde geldt voor
taalfouten: ook voor mensen die niet
erg taalgevoelig zijn, is een taalfout
storend. Ze kunnen de fout misschien
niet direct aanwijzen, maar het werkt
wel afleidend. Met fouten in de tekst
komt je boodschap minder goed of
zelfs helemaal niet over.

Wat kun je doen aan taalfouten?
Niet iedereen is even goed in
teksten schrijven, maar er is een
aantal stappen te noemen die
iedereen kan toepassen. Neem je
tijd voor het opstellen van
belangrijkste teksten: als je haast
hebt en snel schrijft, willen er nog
wel eens foutjes insluipen. Leg een
tekst even weg en lees ‘m een dag
later nog eens: met een frisse blik
zie je alweer meer foutjes. En weet
je dat dt-fouten en stijlfiguren
niet je sterkste punt zijn? Dan kun
je belangrijke teksten altijd laten
nalezen door iemand anders.
Meer lezen over diverse
communicatieonderwerpen? Kijk op
blog.kempencommunicatie.nl

Handelstraat 17, Horst
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‘Innovatie zit in onze kern’
Frank Cornelissen, Matt Derkx, Jim Derkx en Rick Derkx van Limbraco uit Horst zijn genomineerd voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2017. Het Horster bedrijf
groeide de afgelopen 40 jaar uit tot belangrijke innovatiekracht in de champignonindustrie.
Limbraco werd in 1973 opgericht. Matt begon in 1977 als
werknemer in het bedrijf dat toen nog in handen was van de
vader van Frank. Na een paar jaar rolde het bedrijf, dat zich
toen vooral richtte op toelevering van varkensbedrijven en
tuinbouw, de champignons in. Die branche maakte toen een
stormachtige groei door. In 1997 besloten Matt, Frank en Franks
broer, die later weer afscheid nam als directielid van het
bedrijf, Limbraco over te nemen. Sinds 2013 bestaat de directie
uit Frank en Matt en de beide zoons van Matt hebben ook
aandelen in het bedrijf.
Toeleverancier Limbraco richt zich op kweekbedrijven in
de champignonindustrie. Waar Limbraco in haar geschiedenis ook compostbedrijven en heel vroeger zelfs varkens- en
tuinbouwbedrijven bediende, is de focus de laatste jaren
aangescherpt, vertellen directeuren Frank Cornelissen en Matt
Derkx. “We hebben een andere marktbenadering dan onze
concurrenten”, zeggen de mannen. Als nichespeler hebben ze
een sterke drang naar innovatie. In 2012 hakten ze de knoop
door: we gaan onze focus écht leggen op de robotisering en
automatisering van kweek- en snijbedrijven. “Onze kern ligt in
het automatiseren van kwekerijen”, aldus de heren. “De benodigde arbeid moet teruggedrongen worden om kwekerijen in
hoge loonlanden winstgevend te houden.”
De afgelopen jaren is het bedrijf voornamelijk bezig
geweest met het ontwikkelen van een nieuw systeem voor
champignonteelt. “Als je robotisering wilt, dan moet je ruimte
hebben. Dat past niet in een traditionele cel”, stelt Matt
Derkx. Het idee om eerst de logistiek rondom een eventuele
toekomstige plukrobot te ontwikkelen, werd met en bij een
Duitse klant verder geperfectioneerd. Inmiddels hebben ze een
tweelaagssysteem ontwikkeld, dat in elk aspect anders is dan
de normale kwekerijen.
Het ontwikkelen van een plukrobot is een volgende stap.
“Als je het me een paar jaar geleden vroeg, zou ik gezegd
hebben ‘Dat gaat ‘m nooit worden’. Maar de laatste drie jaar
is mijn mening sterk veranderd. De techniek gaat zo snel”,
zegt Frank. In samenwerking met een universiteit werken ze
aan een robotplukker. “Het duurt nog wel even voordat die
klaar is, maar we hebben straks wel een kwekerij ontwikkeld die er logistiek helemaal klaar voor is”, vertelt Matt.

Naast besparing op arbeids- en energiekosten, is er in hun
oplossing ook minder kans op overdragen van ziektes in de
champignonbedden. Daarnaast lopen ook de ‘gewone’ ontwikkelingen in het bedrijf door. En is het bedrijf vertegenwoordigd
in het samenwerkingsverband Mushroom Valley. “We willen
het champignonmekka van de wereld weer terug naar Horst
brengen”, zegt Frank. “De kern van de champignonindustrie zit
al decennia in Horst, maar dat moeten we ook weer uit gaan
dragen.” Het komend jaar wordt een stuk aangebouwd op de
Expeditiestraat. In 2019-2020 hopen ze een tweede loods aan
de zijkant van het pand te realiseren. De mannen vullen elkaar
na 25 jaar bijna naadloos aan. “In 25 jaar hebben we geloof
ik nog nooit ruzie gehad”, bedenkt Frank. De afgelopen jaren

hebben ze hun taken wat meer verdeeld. Een korte periode
waar een investeerder een deel van het bedrijf overnam, werd
snel afgesloten. “We misten bij hem de passie voor het bedrijf
en innovatie die wij hebben. We willen wel innoveren en
vooruit gaan”, zeggen de heren. Een nieuwe toekomst voor het
bedrijf werd gevonden in de broers Jim en Rick Derkx, de zonen
van Matt. Zij gaan het stokje van vader op termijn overnemen. “Daar heb ik ze nooit echt op gestuurd, maar ze wilden
het zelf”, zegt Matt niet zonder trots. “Het is mooi dat mijn
zoons de naam van ons bedrijf voortzetten.” 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)

DINNISSEN PROCESS TECHNOLOGY
FELICITEERT LIMBRACO MET DE NOMINATIE
VOOR DE ONDERNEMERSPRIJS 2017

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

Joppen
metaaltechniek
GEFELICITEERD
MET JULLIE NOMINATIE!
www.joppenmetaaltechniek.nl

MDE Automation feliciteert
Limbraco International B.V. met hun nominatie
voor de ondernemersprijs 2017!

Plaatbewerking - Constructie - Machinebouw - Verspaning
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NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Frank Cornelissen, Matt Derkx,
Wij feliciteren Limbraco
met hun nominatie
voor de Ondernemersprijs 2017
Venrayseweg 141 , Horst

+31 (0) 88-006 5300

¤ Optimale paneelvoeg met
nauwkeurige pasvorm

¤ Verbeterde stabiliteit
¤ Uitstekende luchtdichtheid
en geen koude verlies

www.arco-solutions.nl

Proficiat met de nominatie
voor de Ondernemersprijs 2017!

Limbraco International B.V. van harte gefeliciteerd
met jullie nominatie voor de Ondernemersprijs!

www.mertens-groep.nl

Dé toeleverancier voor
agro, tuin en groen

Hartelijk gefeliciteerd
met de nominatie!
Witvrouwenbergweg 15a
5711 CN Someren
Tel.: 0493 32 66 77
Fax.: 0493 32 66 70
Email: info@accorde.nl
www.accorde.nl

accorde y

accountants en belastingadviseurs

Witvrouwenbergweg 15a
5711 CN Someren
Tel.: 0493 32 66 77
Fax.: 0493 32 66 70
Email: info@accorde.nl
www.accorde.nl
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Limbraco International BV
Gefeliciteerd met jullie nominatie
voor de ondernemersprijs 2017!

Verdiende Nominatie! Toy,toy,toy
Deckersgoedtweg 8, 5975 RR Sevenum • 077 464 14 67
info@derijk7.eu • www.derijk.nl

Gefeliciteerd met de nominatie!
Frank, Matt, Jim en Rick,

Venlo - Venray - Panningen - Boxmeer
www.autoarena.nl

Gefeliciteerd met de nominatie van Limbraco International BV
voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2017!
Namens hele team FTNON Horst
Nijverheidsstraat 11 • 5961 PJ Horst • www.ftnon.com

Frank, Matt, Jim en Rick,
gefeliciteerd met jullie nominatie
Frank, Matt, Jim en Rick,

gefeliciteerd

met jullie nominatie voor de
Ondernemersprijs 2017!

Nehobolaan 8a, Tienray

T: +31(0)77 472 0199

I: www.sun-power.nl
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Jim Derkx en Rick Derkx

Limbraco

iteerd
Gefelic e
met d !
tie
nomina
Wenst Limbraco en alle genomineerden succes!

www.vergeldtenbouten.nl
VISSERS OLIE. KEEP MOVING!

Gefeliciteerd met deze mooie nominatie!

Hartelijk gefeliciteerd met de nominatie
voor de Ondernemersprijs 2017!

GEFELICITEERD NAMENS

WWW.VISSERSOLIE.NL

thilot
Genomineerd
Een geweldige opsteker!

Frank Cornelissen, Matt Derkx,
Jim Derkx en Rick Derkx
LIMBRACO INTERNATIONAL B.V.
Genomineerd voor de Ondernemersprijs 2017

GTE feliciteert Limbraco met de Nominatie,
winnen moet lukken!
ww w.gte-engineering.nl

Wij feliciteren Limbraco met de nominatie
voor de Ondernemersprijs 2017

Hudsonweg 2 | 5928 LW Venlo | www.gtl-europe.nl

Gefeliciteerd
met de
nominatie!
www.novenco-building.com/nl

®

Wij feliciteren onze Proud Partner

Limbraco International BV
van harte met de nominatie!

Frank, Matt, Jim en Rick,
veel succes namens directie
en medewerkers
van Vullings Systemen B.V.
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Wat
zeg je?
Langs het spoor in Horst, America en
Griendtsveen worden de komende jaren
maatregelen uitgevoerd om de geluidsoverlast van het treinverkeer voor de aanliggende
woningen te verminderen. Het treinverkeer
wordt intensiever, dus dan is het logisch dat
mensen overlast ervaren vindt 40 procent
van de inwoners. “Als er maar meer en meer
goederentreinen bijgezet worden, is de maat
een keer vol”, vindt iemand. Een ander vult
aan: “De overlast word wel steeds erger, door
meer en zwaarder vervoer, hier hebben de
bewoners niet voor gekozen.” “Wanneer je
aan het spoor gaat wonen met gemiddeld
zes treinen per uur en dat worden er in de
loop van de tijd achttien per uur dan is er wel
degelijk een reden tot klagen over geluidsover-

Inwonerspanel

1.672 leden

09
11

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Zeker als de hinder is toegenomen’
Mag je klagen als je langs het spoort woont en geluidsoverlast ondervindt van de treinen? Een kleine meerderheid van de inwoners van
Horst aan de Maas, 40 procent, vindt van wel. Zeker als het aantal (goederen)treinen de laatste jaren is toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl

Oneens
40%

“Deze mensen horen dat ook niet meer,
last”, zegt een derde. Overlast zou onder meer
omdat dit gewoon bij hun woonbeleving hoort.
tegengegaan kunnen worden, door geluidsEen oom van mij werd
schermen of -wallen
’s nachts wakker indien
te plaatsen. Ook vinde gebruikelijke trein
den mensen dat
niet kwam.”
bewoners tegemoet‘De maat is een keer vol’
koming moeten krij‘Dan moeten ze er niet
TipHorstaandeMaas
gen voor het isoleren
gaan wonen‘
is een samenwerkings
van hun woning.
verband tussen
33 procent vindt
’Het treinverkeer
HALLO Horst
echter dat als je
is toegenomen’
aan de Maas en
ervoor kiest langs het
TopOnderzoek.
spoor te gaan wonen,
Voor meer resultaten
je het geluid van de
of aanmelden
treinen maar voor lief
moet nemen. Er zijn ook mensen die aangeven voor de volgende enquête, kijk op
de trein na verloop van tijd niet meer te horen. www.tiphorstaandemaas.nl

Eens
33%

Neutraal
27%
Klagen over geluidsoverlast spoor mag

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

Genieten...

2e KERSTDAGTOCHT WEST SIDE STORY

Vanaf de eerste noot tot de laatste adem is West Side Story wereldwijd een van de meest geliefde musicals en
een van de grootste liefdesverhalen aller tijden. West Side Story, met de muziek van Leonard Bernstein en de
liedteksten van Stephen Sondheim, wordt algemeen beschouwd als de beste musical ooit geschreven.
Incl.: 4-gangen diner, entreekaart 1e rang (avondvoorstelling)
Datum: 26 december

€ 135,-

KERSTWINKELDAGTOCHTEN
Kerstwinkeldagtochten naar België en Duitsland!
Diverse data in november
en december

vanaf

€ 22,50

SOLDAAT VAN ORANJE
DE MUSICAL

HOLIDAY ON ICE
“ATLANTIS”
Data: 30 november
en 3 december

vanaf

Data:
18 maart en 15 april

€ 60,-

COUNTRY & CHRISTMAS
FAIR

NIEUW!

Data:
22 en 25 november

€ 51,-

WINTERSE
VERRASSINGSTOCHT

DICKENS FESTIJN
DEVENTER

Data: 14 dec.,
23 jan. en 22 febr.

Datum: 16 december

NIEUW!

€ 69,-

2e KERSTDAGTOCHT
MUSEUM DANSANT
Datum: 26 december

Datum: 26 december

€ 125,-

KERSTWINKELEN
CENTRO OBERHAUSEN
Data: 21, 25 nov.,
7, 15, 20 dec.

€ 26,-

€ 75,- € 17,50

KERSTSHOPPEN PARIJS

MARGRIET WINTER FAIR
Data: 18 november,
9 december

€ 79,-

2e KERSTDAGTOCHT
MILLINGEN

ANTIE!
VERTREKGAR

Data: 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 november

€ 75,-

€ 39,-

€ 36,-

DISNEY’S THE LION KING

KERSTSHOPPEN LONDEN

NIEUW!

€ 79,-

Data: 28 jan.,
25 maart, 27 mei

€ 140,-

Data: 25 november,
16 december

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

€ 75,-

€ 60,-
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Bespreking Poll week 43

Ik doe ook mee aan de Nacht van de Nacht
Slechts een klein deel van de stemmers doet mee aan de Nacht van de
Nacht. 36 procent geeft aan deel te nemen aan dit evenement. Tijdens de
Nacht van de Nacht, die afgelopen jaar op zaterdag 28 oktober plaatsvond,
wordt er stilgestaan bij het gebrek aan echt donkere nachten in Nederland
en bij wat verlichting betekent voor natuur en milieu. In het hele land worden in het kader hiervan activiteiten georganiseerd. Gemeente Horst aan de

Maas dooft bijvoorbeeld een deel van de openbare verlichting en groengroep
Sevenum organiseerde afgelopen jaar een avondwandeling.
Toch geeft 64 procent geeft aan niet stil te staan bij de Nacht van de Nacht.
Het argument dat hiervoor kan worden aangedragen, is dat één zo’n nacht
maar weinig effect heeft en het probleem niet oplost. Als we er echt iets aan
willen doen, dan zullen er structurele maatregelen genomen moeten worden.

De jaarlijkse griepprik moet verplicht worden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Seniorenorganisatie KBO-PCOB kwam onlangs met een oproep voor
zorgverleners. Ze vragen zorgmedewerkers zich één keer per jaar te laten
vaccineren tegen de griep. Dit ter bescherming van de oudere patiënten, voor
wie het krijgen van de griep vaak niet zonder risico’s is. Maar waarom alleen
een griepprik voor zorgverleners? Dan kan de griepprik net zo goed voor iedereen verplicht worden. Op die manier worden mensen ten eerste al minder
vaak ziek. Dat brengt als tweede grote voordeel met zich mee dat de kans op
besmetting van kwetsbare groepen als senioren nog kleiner wordt.

Er zijn echter groepen mensen die zich vanwege hun geloofsovertuiging
niet laten inenten. Een verplichte griepprik kan voor zulke groepen problematisch zijn. De keuze voor een prik moet daarom een vrije zijn.
Bovendien heb je zelfs als je bent gevaccineerd tegen de griep, geen
honderd procent garantie dat je de griep niet krijgt. Kwetsbare groepen zijn
met een verplichte griepprik dus nog steeds niet volledig beschermd tegen
de griep.
De jaarlijkse griepprik moet verplicht worden. Wat vindt u?

brandt
los!
Hou vol!
De klok is verzet, het
wordt (te) vroeg donker en de
blaadjes vallen met bosjes uit
de bomen. Het begint weer
winter te worden, en dat
merken veel mensen aan hun
gemoedstoestand.

Uitslag vorige week (week 43) > Koninklijke lintjes worden te gemakkelijk vergeven > eens 72% oneens 28%

Partij van de Arbeid nodigt je uit
Maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, dat lijkt nog ver
weg, maar dat is het niet voor de huidige gemeenteraadsleden en
mensen die de ambitie hebben hun stem ook te laten horen in de
politiek in Horst aan de Maas.
De Partij van de Arbeid Horst aan
de Maas organiseert op gezette
tijden zogenaamde ‘klapstoelzittingen’, waar op een informele,
gezellige manier belangrijke
onderwerpen besproken worden die
met politiek te maken hebben. Hele
gewone onderwerpen dus, want politiek gaat over het alledaagse leven.
Hoe lossen we die gevaarlijke
verkeerssituatie op, hoe zorgen we

ervoor dat kinderen in gezinnen waar
het financieel minder gaat mee
kunnen doen met school, sport en
cultuur? Hoe zorgen we ervoor dat
iedereen die kan werken ook werk
heeft. Hoe heten we nieuwkomers
welkom en zorgen we voor een goede
integratie? Klapstoelzittingen, een
team van eigen programmamakers en
de jaarlijkse werkplaatsdag hebben
geleid tot kandidaten voor de

gemeenteraad en een belangrijke
kring van meedenkers en meedoeners.
Vertrouwde namen als Birgit op de
Laak, Roy Bouten, Richard van der
Weegen en Jan Wijnen en nieuwe
krachten als Anita Wagenaar, Fuat
Yilmaz, Marjolein Selen, Ans Coppus,
Piet Berden en Piet Selen. Een sociale
en goedwerkende aanpak van zorg en
het tegengaan van uitsluiting en
armoede zijn belangrijke redenen
waarom deze mensen en ook Maria
Zanders en Marlies Schreurs van harte
meedoen. Echte omvorming van
wonen, industrie en agribusiness naar
een groene ecologisch verantwoorde

toekomst zijn de drijfveren van Jan
van Dijk, Eric Seuren en Piet Berden
om actief te willen zijn voor de Partij
van de Arbeid. Een sociaal en groen
Horst aan de Maas staat ons voor
ogen, daar werken we nu aan samen
met anderen in het bestuur en de
raad en daar hebben we ideeën over
de toekomst. Zaterdag 18 november
13.00 uur is de volgende openbare
klapstoelzitting, in MFC de Zwingel
in Melderslo, je bent van harte
uitgenodigd daar mee te komen
doen.
Birigit op de Laak,
PvdA Horst aan de Maas

weet
wat
er
speelt
in de regio en op
zijn vakgebied.
Jeroen Hellendoorn
ADVOCAAT ONDERNEMINGSRECHT & FANATIEK DEELNEMER RUNDJE UM UT HUNDJE

Trotse sponsor van

RUNDJE UM UT HUNDJE
Benieuwd naar wat Jeroen voor u kan betekenen?
Kijk op WWW.TRC-ADVOCATEN.NL

De ‘winterdepressie’ is
tegenwoordig een
veelvoorkomend verschijnsel.
Op het moment dat de dagen
korter worden en de zon minder
schijnt, zitten veel mensen niet
meer helemaal lekker in hun
vel. Het schijnt te komen door
een gebrek aan zonlicht.
Dat maakt ons sneller
vermoeid, gestrest en
neerslachtig. Logisch, eigenlijk.
Het is koud, de lucht is grijs en
grauw en over een paar weken
is het om vijf uur al
pikkedonker. De dagen van
terrasjes in de zon en zonder jas
de fiets op zijn voorbij. Het
liefst zou ik af en toe ook als
een egeltje willen wegduiken
in een winterslaap, om pas
weer wakker te worden als het
zomer is. Toch wil ik tegen de
mensen die moeite hebben met
de winter zeggen: nog even
volhouden, voor jullie het
weten schijnt de zon weer.
En probeer in de tussentijd, hoe
moeilijk dat soms ook kan zijn,
te genieten van de kleine
dingetjes. Want het najaar
heeft ook veel moois te bieden.
Niets zo mooi als de kleuren
van de herfst. En vanaf komend
weekend zitten we alweer vol
in het carnavalsseizoen, en
wordt de grijze wereld weer
opgevrolijkt door joeksige
muziek en roodgeelgroene
sjaals. Ik draag de mijne althans
het liefst trouw vanaf de elfde
van de elfde. En het is al
november, dus Sinterklaas en
kerst komen eraan. Binnenkort
hangt heel Horst aan de Maas
weer vol met lichtjes. En als
kerst voorbij is, worden de
dagen weer langer en is het
voor we het weten al volop
zomer. Het is misschien wat
makkelijk gezegd, maar toch:
lieve mensen, hou vol!
Aniek
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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.

Nog genoeg te doen
Vorige week heeft de gemeenteraad de begroting voor 2018
vastgesteld. Horst aan de Maas staat er goed voor. Dat is een prettige
constatering, maar daar is ook hard voor gewerkt.
Verantwoord besturen, geen
geld uitgeven dat je niet hebt en
gelijktijdig toch een hele ambitieuze
agenda uitvoeren. In de voorbije vier
jaar hebben we met elkaar Horst aan
de Maas weer een stukje beter en
completer gemaakt.

Als CDA vinden we het belangrijk om samen zaken te realiseren.
Niet alles overlaten aan de overheid,
of aan de markt, maar met elkaar
als samenleving de handen uit de
mouwen steken. Het CDA koestert de
initiatieven die vanuit dorpen, vereni-

gingen of het bedrijfsleven op tafel
komen. Buiten het gemeentehuis,
bij onze inwoners zit heel veel kennis
van zaken en daar maken wij als CDA
continu gebruik van. Sterker nog,
daar selecteren wij onze mensen op.
Voor de gemeenteraadsverkiezing van
maart 2018 heeft het CDA weer een
kandidatenlijst weten samen te stellen met enthousiaste mensen: diverse
leeftijden, ervaren en nieuw, met ver-

schillende achtergronden. Maar wel
met één gemeenschappelijk kenmerk:
niet aan de zijlijn staan roepen, maar
zelf een bijdrage willen leveren.
Want ook al is Horst aan de Maas een
prachtige gemeente om in te wonen
en te werken, er is nog genoeg te
doen. Handen uit de mouwen dus.
Henk Weijs,
CDA Horst aan de Maas

Essentie dik tevreden met de begroting 2018
Meer dan 96 miljoen euro. Dat is de totale begroting van gemeente
Horst aan de Maas. Ik vraag mij af hoeveel inwoners dit weten. De
gemeente gebruikt dit geld om belangrijke taken uit te voeren.
Denk hierbij aan het Sociaal
Domein waarvan de kosten ruim 44
miljoen euro zijn. Met deze duizelingwekkende bedragen is het belangrijk
dat je in control bent. Essentie heeft
het vertrouwen dat dit voor elkaar is
en er geen grote tegenvallers te

de begroting en dan hou je geld over of
kom je geld tekort. De begroting voor
2018 heeft een klein overschot.
De financiën zijn daarom in balans.
Per jaar ontvangt de gemeente
verwachten zijn. De gemeenteraad is
10 miljoen euro aan onroerendzaakbeeigenlijk het hele jaar bezig met de
begroting. In de aanloop stellen we een lasting. Essentie streeft naar een lagere
belastingdruk. In het verleden heeft de
kaderbrief op. Hierin proberen we alle
punten die fracties belangrijk vinden in gemeenteraad besloten dat bedrijven
minder OZB hoeven te betalen. Essentie
op te nemen. Uiteindelijk komen de
vindt dat deze maatregel nu niet meer
uitkomsten van de kaderbrief terug in

nodig is. Daarom heeft Essentie ingezet
op een lagere belastingheffing voor
inwoners waarbij bedrijven meer naar
het regionaal gemiddelde gaan.
Essentie vindt ook dat de rekening
van de huidige investeringen niet
bij onze toekomstige generatie mag
komen te liggen. Investeringen moeten
verstandig en duurzaam zijn. Zo hebben
we drie nieuwe scholen gebouwd,
is er een fietspad naar Broekhuizen

Uw ideeën verbreden onze blik
De kloof tussen politiek en burger is de afgelopen jaren niet bepaald
kleiner geworden. Als je mee wil praten, moet je al bijna lid zijn van een
van de politieke partijen. Sommige groepen weten zich te verenigen en
het lukt ze, via hun netwerk, om een serieuze gesprekpartner te
worden.
Ik zie en hoor echter dat Horst
aan de Maas bruist, het bruist van de
ideeën. De burgerinitiatieven
schieten werkelijk als paddenstoelen
uit de grond. Groepen die mee
willen denken en hun expertise

delen om onze gemeente een betere
plek te maken.
Wij vinden het belangrijk dat deze
groepen gehoord worden, dat wij hun
plannen bestuderen en gebruiken
om tot een goede visie te komen.

Binnenkort starten we weer met de cursus

CHI NENG QIGONG

De uit 10 lessen bestaande cursus wordt gegeven door Saskia Vermeesch
en Ton van de Pas. Kosten: € 200,00 inclusief lesmateriaal.
Startdatum: woensdag 29 november 2017 van 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmelden: info@praktijktonvandepas.nl vóór 25 november 2017

Meldersloseweg 121a, Melderslo Tel. 077 - 397 11 00
www.praktijktonvandepas.nl
Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel

Veel plannen en ideeën zijn waardevol
voor de samenleving. D66+GroenLinks
vindt het belangrijk dat deze plannen
zich kunnen ontwikkelen. Dat burgers
zich uitgenodigd voelen om mee te
denken, dat er naar u geluisterd wordt.
De komende maanden zullen de
politieke partijen hun plannen weer
presenteren. We laten zien wat we
van plan zijn en hoe wij dit willen
bereiken. Dit is vaak eenrichtingsverkeer en het bereikt vaak maar een

gedeelte van de inwoners, ik ben op
zoek naar de dialoog. Heeft u goede
ideeën over een sector die volgens u
onderbelicht is? Weet u zeker dat wij
een belangrijk thema vergeten? Nu is
de tijd om uw stem te laten horen.
Wilt u uw mening geven? Geef ‘m aan
ons. Dan gaan we samen op weg naar
de ideale samenleving.
Maarten Voesten,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

gerealiseerd en zal er een fietspad
naar America worden aangelegd.
De toeristische sector en de plattelandseconomie hebben een impuls
gekregen met het hippisch centrum
in Kronenberg. We zijn dus in control,
blijven duurzaam investeren en hebben een solide begroting.
Bart Bertrams,
Essentie Horst aan de Maas
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Burgerhulpverlening
Horst aan de Maas:
vrijwilligers gezocht!
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor het netwerk van Burger Hulpverlening Horst aan
de Maas. Kunt u reanimeren, of wilt u dat leren, én wilt u graag helpen als iemand een
hartcirculatiestilstand heeft? Meld u dan aan als vrijwilliger bij Burgerhulpverlening.
Op 13 november organiseren we een informatiebijeenkomst voor mensen die interesse
hebben om deel te nemen aan het netwerk.
Iedereen die in de gemeente Horst aan de
Maas woont of werkt is van harte welkom.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over
burgerhulpverlening, hoe u zich kunt aanmelden
en wat er van u wordt verwacht. De avond start
om 19.30 in het gemeentehuis in Horst. U kunt
de fractie-ingang (aan de zijde van De Librije)
gebruiken. Op de website van burgerhulpverlening Limburg vindt u meer informatie en kunt u
zich ook opgeven voor de avond.
Vrijwilliger worden?
Als u in het bezit bent van een geldig
reanimatiediploma of een AED-diploma, of
van plan bent dit diploma te halen, kunt u zich

aanmelden voor het netwerk. Aanmelden kan
via www.burgerhulpverleninglimburg.nl.
Nieuwe buiten-kasten voor een groot deel
van de AED’s!
De gemeente Horst aan de Maas heeft samen
met AmbulanceZorg Limburg-Noord een netwerk
voor burgerhulpverlening opgezet. Vrijwilligers in
het netwerk worden bij melding van een circulatiestilstand gealarmeerd met een sms of app. Er
is een groot netwerk van Automatische Externe
Defibrillators (AED’s) in Horst aan de Maas. Vele
AED’s hangen buiten, maar niet altijd in een kast
die geschikt is voor de buitenlucht. Dankzij het
project van de Hartstichting en de Vriendenloterij
worden 24 kasten in ons netwerk binnenkort vervangen door een geschikte buitenkast! In overleg
met de beheerders/eigenaren van de AED’s
bepalen we welke kasten vervangen worden.

Fietsverlichtingscampagne
‘Laat je zien’
In het kader van de fietsverlichtingscampagne “Laat je zien” bedenken middelbare
scholieren in Limburg een nieuwe campagne om fietsverlichting te promoten. Dendron en
Citaverde College doen ook mee aan deze campagne.
Ook in het kader van deze campagne
controleert de politie de komende tijd op
goede fietsverlichting. Wie zonder licht fietst
riskeert een bekeuring van € 55,-.
Kijk op www.horstaandemaas.nl
voor meer informatie.

Inzameling klein chemisch
afval op locatie
Maandag 13 november 2017
09.00 - 10.55 uur
Broekhuizenvorst
11.00 - 12.00 uur
Broekhuizen
13.00 - 16.00 uur
Melderslo

Kerkstraat, nabij Koetshuis
Naesenhof
Lochtstraat, nabij Kerk

Dinsdag 14 november 2017
09.00 - 12.00 uur
Grubbenvorst
13.00 - 16.00 uur
Lottum

parkeerterrein langs ’t Haeren, Irenestraat 20
Markt

Woensdag 15 november 2017
09.00 - 12.00 uur
Hegelsom
13.00 - 16.00 uur
Meterik

Past. Debijestraat, nabij gemeenschapshuis
St. Jansstraat, nabij kerk

Donderdag 16 november 2017
09.00 - 12.00 uur
Horst
13.00 - 14.00 uur
Griendtsveen
14.15 - 16.00 uur
America

Wilhelminaplein
Helenaveenseweg, nabij kerk
Past. Jeukenstraat/Nusseleinstraat nabij kerk

Vrijdag 17 november 2017
09.00 - 09.55 uur
Evertsoord
10.00 - 12.00 uur
Kronenberg
13.00 - 16.00 uur
Sevenum

Paterstraat, parkeerplaats bij sportveld
Parkeerplaats hoek Meerweg/Peelstraat/de Hees
Raadhuisplein

Maandag 20 november 2017
09.00 - 11.00 uur
Meerlo
11.00 - 13.00 uur
Swolgen
14.00 - 16.00 uur
Tienray

Julianastraat (tussenberm)
Mgr. Aertsstraat (parkeerplaats)
Zwanenweg

Kalendergids 2018 wordt bezorgd
Binnenkort valt de gemeentegids 2018 bij u in de bus. Ook dit jaar krijgt u er een (losse)
kalender bij met mooie foto’s van inwoners uit Horst aan de Maas.
Geen kalendergids ontvangen
Wordt er in november geen
kalendergids bij u bezorgd?
Neem dan contact op met
uitgever FMR Producties:
telefoon 0223-661425 of e-mail:
info@lokaaltotaal.nl.
Zij zorgen ervoor dat u alsnog de
gids en kalender ontvangt.

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:
America
Kerkbosweg 22
Kabroekstraat 10
Broekhuizen
Horsterweg 16d
Hegelsom
Stationsstraat 110
Langstraat 34
Stationsstraat 127
Veldlaan 3

Kronenberg
Travers 5

Sevenum
Kavel 37, De Krouwel
Maasbreeseweg 99
Tongerlostraat 27
De Sondert 12
Broek 7a
Kavel S, 159, Greenport
Scheperstraat 7

Lottum
Ulsheggerweg 16a en 18

Swolgen
Molenstraat 22a

Horst
Venrayseweg naast 151
Energiestraat 15
Custersweg ongenummerd
Tienrayseweg 10B

Meterik
St. Jansstraat 33
Crommentuynstraat 6

Nieuws
VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

De Rabobank Clubkas
keert uit!

Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

KALENDERS 2018 BESCHIKBAAR

Dinsdag 21 november vindt de Clubkas Finale-avond
plaats. Het belooft weer een feestelijke avond te
worden waarop ruim 450 clubs hun cheque in
ontvangst mogen nemen. Het thema ‘verbinden’
loopt als een rode draad door het programma.
Locatie en tijd
Merthal: Gasthuisstraat 30 - 5961 GB Horst
19:15 u: zaal open
20.00 u: aanvang programma
Aanmelden tot en met 13 november
We verwachten grote drukte tijdens de Finale-avond. Van Grubbenvorst tot Wellerlooi en Ysselsteyn... de regio is
breed vertegenwoordigd. U komt vast en zeker bekenden tegen. Sterker nog, clubs komen per regio bij elkaar te
zitten in de zaal. Vanwege deze drukte vragen wij u daarom om slechts één persoon per club aan te melden via
rabo.nl/horstvenray/rcc. Toch liever met 2 personen? Dat kan, geef dat dan bij de aanmelding even door.
Belangrijke informatie over de uitbetaling van de cheques
Is uw club aanwezig tijdens de Finale-avond, dan wordt het bedrag overgemaakt naar uw club. Daarbij maakt het niet
uit wie er namens uw club aanwezig is. Het hoeft dus niet persé een bestuurslid te zijn. Als uw club zonder afmelding
afwezig is, komt het bedrag te vervallen. Het wordt dan toegevoegd aan de Rabobank Clubkas van 2018.
Graag tot ziens op 21 november!

Bent u al bezig met de planning voor volgend jaar? De handige
Rabobank kalender ligt weer voor u klaar op onze kantoren. OP = OP.

NIEUWS VAN DE RABOBANK
JONGERENCOMMUNITY:
BEDRIJFSEVENT INSPIRE

Woensdag 15 november: 18.00 - 21.30 uur
Wil jij op een laagdrempelige
manier kennismaken met 60
mooie bedrijven uit de regio?
Bezoek dan INSPIRE, hét bedrijfsevent voor jongeren. Het vindt
plaats in De Witte Hoeve, Gasstraat 5 in Venray. Je hoeft je niet
aan te melden en de toegang is
gratis. Misschien regel jij er wel
je stage of je baan!

Op de spiksplinternieuwe website rabo.nl/horstvenray/INSPIRE
vind je informatie over de Jongerencommunity én een overzicht van
alle bedrijven die deelnemen aan INSPIRE.

WEKELIJKS HYPOTHEEK
INLOOPSPREEKUUR
Ben je verhinderd tijdens het Wooncafé op 23 november?
Bezoek dan het wekelijks Hypotheek Inloopspreekuur:
• Iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
• Kantoren Spoorweg 2 Hegelsom en Schouwburgplein 13 Venray

ONDERNEMERSPRIJS
HORST AAN DE MAAS 2017

Donderdag 23 november

Wooncafé bij
Gastrobar
Tof

Rabobank stimuleert ondernemerschap en voelt zich betrokken bij
de regio. Daarom is zij Diamantsponsor van de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas. We feliciteren de ondernemers op voorhand met
hun nominatie:

voor al je
woonvragen

Donderdag 23 november van 19.00 - 21.30 uur
Een
Een eerste
eerste woning
woning kopen
kopen of
of verhuisplannen?
verhuisplannen? Bezoek
Bezoek dan
dan het
het Wooncafé
Wooncafé bij
bij Gastrobar
Gastrobar
Tof
in
Venray.
We
trakteren
op
een
hapje
en
een
drankje,
terwijl
je
antwoord
Tof in Venray. We trakteren op een hapje en een drankje, terwijl je antwoord krijgt
krijgt op
op
al
al je
je woonvragen.
woonvragen. Neem
Neem je
je een
een actuele
actuele loonstrook
loonstrook en
en legitimatiegegevens
legitimatiegegevens mee?
mee?

We houden een tafeltje voor je vrij.
Een aandeel in elkaar

• Henk Kuijpers, Wouter Kuijpers en Frans Bakker van
Dinnissen BV in Sevenum
• Frank Cornelissen, Matt Derkx, Jim Derkx en Rick Derkx van
Limbraco International BV in Horst
• René Francken van Montair Process Technology in Kronenberg
We wensen hen veel succes én een onvergetelijke avond op
23 november in de Merthal!
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en zo 17

GEPLUKT Lei Renkens

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.

lacht hij, “ik was bang om te koppen.
Ik zei altijd dat ik dan duizelig werd.”
Toch is voetbal belangrijk in het leven
van Lei. Hij heeft jarenlang gevlagd bij
de veteranen van Sporting ST. Daar is
hij inmiddels mee gestopt, omdat hij
last kreeg van rugklachten. “We wassen wel nog steeds de tenues van de
veteranen.” Verder heeft hij vroeger
ook veel voor de Majorettevereniging
van Tienray gedaan. “Ik deed veel vrijwilligerswerk. Als er bijvoorbeeld een
kienavond werd georganiseerd, dan
hielp ik daar graag bij.”

Plezier in
vrijwilligerswerk
Naast sport, is ook het geloof een
speerpunt in het leven van Lei. “Ik hou
het Kruiswegpark en het kerkhof bij”,
vertelt hij. “Met een heel gezellige
groep collega’s. Ze houden me wel
regelmatig voor de gek, maar daar
geef ik niks om”, lacht hij, waarna hij
toegeeft dat het andersom ook zo nu
en dan raak is. Naast het werk als tuinman is Lei ook acoliet in de kerk van
Tienray. Iedere zaterdag dient hij een
mis. Ook iets waar hij veel plezier in
heeft. “Dat vind ik ook het belangrijkst.
Als ik ergens geen plezier meer in heb,
dan stop ik er mee”, zegt Lei.

Het leven gaat door
Hij is een rasechte Tienraynaar en is altijd erg betrokken geweest binnen het verenigingsleven van het dorp.
Hij is sportliefhebber en daarnaast erg actief in de Tienrayse kerk. Deze week wordt Lei Renkens (74) geplukt.
Lei groeide op in een gezin van
dertien kinderen. Thuis moest hij hard
werken en na de lagere school ging hij
aan het werk in een steenfabriek.
Daarna werkte hij een tijdje bij de
champignons, en uiteindelijk kwam hij
terecht bij Rank Xerox, een bedrijf dat
kopieermachines produceert. “Daar heb
ik 28 jaar met heel veel plezier

gewerkt”, vertelt Lei.
Lei trouwde met Noor, maar 31 jaar
geleden is zij helaas overleden. Zes
jaar geleden is Lei opnieuw getrouwd
met Henny, met wie hij inmiddels
al 28 jaar samen is. Lei en Henny
hebben altijd veel gereisd. “Egypte,
Turkije, Tunesië…”, somt Lei op. “En de
Dominicaanse Republiek, dat was wel

PUZZEL

de mooiste vakantie. De mensen, de
natuur, ik voelde me daar echt lekker.”
De reis maakte veel indruk op het stel
en Lei zou dan ook nog graag een keer
teruggaan. “Maar dat gaat niet meer,
zo’n lange reis van 24 uur is gewoon
te veel.” Dat wil niet zeggen dat Lei en
Henny helemaal niet meer op vakantie
gaan. “We gaan nog regelmatig een
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Voor al uw schilderwerken

Wij zijn op zoek naar een enthousiast
bakkerstalent die haar of zijn passie
vooral kwijt kan in het maken van banket.

4
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8
5

(leerling) banketbakker

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

voor 25-32 uur per week

Lijkt het je leuk om in onze bakkerij aan de slag
te gaan en jezelf steeds verder te ontwikkelen
tot vakvrouw of vakman? Ben je creatief en
collegiaal? Stuur dan een mail naar:
info@bakkerijderix.nl

6

Oplossing vorige week:
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Bakkerij Derix heeft plaats voor een
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Hoewel hij inmiddels gepensioneerd is, zit hij zeker niet stil. Sport is
belangrijk in het leven van Lei. Hij kijkt
er graag naar op tv en was ook altijd
actief binnen de sportverenigingen in
Tienray. “Ik heb zelf nooit gevoetbald”,

Mitchell van Lipzig

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.

3

Actief bij
sportverenigingen

:

Sudoku
4

weekendje weg, hier in Nederland”,
vertelt Lei.
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Lei heeft wel een stapje terug
moeten doen de afgelopen tijd.
Het vlaggen bij de veteranen doet
hij niet meer en ook het bijhouden
van zijn eigen tuin zit er niet meer
in. “Mijn rug is versleten, of eigenlijk
naar de klote”, zegt hij. Hoewel hij
het natuurlijk jammer vindt dat hij
er sommige dingen voor moet laten,
blijft hij positief. “Het werd allemaal
wat te veel, dus ik heb met wat dingen
moeten stoppen, maar het leven gaat
gewoon door hoor. Ik zit daar verder
niet heel erg mee”, lacht hij.

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

www.poetszorg.nl

:

Tel. 06 14 82 72 00

Kerkstraat 14, Horst
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CV D’n Dreumel komt Groengroep Sevenum en Landschap
Horst aan de Maas winnen prijs
met jubileumboek
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst brengt in het kader van
het 5x11 jubileum, een jubileumboek uit over 55 jaar Dreumelrijk.
Op zondag 12 november wordt het boek in de Mèrthal in Horst aan alle
leden van de vereniging gepresenteerd.

Het jubileumboek, dat geschreven is in het Nederlands, geeft
een beeld van deze 55 jaar. Met driehonderd pagina’s en meer dan
vierhonderd foto’s laat het zien hoe
in de vroegere jaren carnaval werd
gevierd en hoe dat tegenwoordig
wordt gedaan. In het boek is
bijvoorbeeld te lezen en zien welke
lokale artiesten, zangers, dansers,

buutreedners, joekskapellen, in de
loop van de voorbije jaren hun
aandeel hebben bijgedragen in het
succes van carnaval. Ook de prinsenproclamaties van de 55 prinsen
worden aangestipt. Daarnaast komen
de duizenden deelnemers aan de
optochten, de boerenbruiloften en de
carnavalskrant aan bod.
(Foto: archief cv D’n Dreumel)

De Groengroep Sevenum en Landschap Horst aan de Maas hebben op donderdag 2 november de derde prijs
gewonnen bij de uitreiking van de Provinciale inspiratieprijs.

Het Prins Bernhard Cultuurfond
Limburg heeft de inspiratieprijs 2017
ingezet voor het thema Natuur en
Landschap. Ruim vijftig organisaties zijn
‘gescreend’ en hieruit zijn twaalf

genomineerd gekozen. Na een
stem-review-actie door veel mensen uit
de streek, bleek dat Groengroep
Sevenum en Landschap Horst aan de
Maas samen de bronzen prijs in de

wacht sleepten. Beide organisaties
waren erg verrast. De jury prees de
drive van beide groepen. Ook de
verbindings- en uitvoeringskracht
werden geprezen.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag
in Someren geopend

Gratis
montage
Als u uw keuken in
januari 2018 laat plaatsen*

Extra cadeaus:
het gehele jubileumjaar
een GRATIS

KitchenAid
+
vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken gekocht na 1 oktober 2017. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Opening Speculaasctie
De jaarlijkse Speculaasactie van het Citaverde College in Horst en stichting Nativitas ging donderdag 2 november
van start. De eerste pakken speculaas werden aangeboden aan Youri van Vessem uit Grubbenvorst.

verenigingen 19
JOL-kermis in Lottum
De J.O.L. in Lottum organiseert op zaterdag 11, zondag 12 en maandag 13 november weer de jaarlijkse JOL-kermis voor jeugd. De kermis
vindt plaats in de zaal van het JOL/Canix-gedeelte van de Smetenhof in
Lottum.
Kinderen kunnen zich amuseren
met spellen als touwtje trekken,
blikgooien, het ballenspel en een
grabbelton. Verder is er een vernieuwd Rad van Avontuur. In de
prijzentent kunnen de kinderen voor
de met de spellen verdiende punten,
leuke prijzen uitzoeken. Ook vindt de
Grote Ronde van het Rad van
Avontuur weer plaats, waarvoor loten
worden verkocht. De trekking is op
maandag rond 17.00 uur. Daarnaast
zijn er nog wat extra acties dit jaar.

Op zondagmiddag om 15.00 uur start
de JOL-kermis met een gratis ronde
voor alle kinderen van de basisschool.
Op de Paardenmarkt-maandag
worden om 12.00 uur gratis prijzen
verloot onder alle kinderen die binnen
zijn. De JOL-kermis is geopend op
zaterdag 11 november van 14.30 tot
18.00 uur, op zondag 12 november
van 15.00 tot 00.00 uur en op
maandag 14 november, tijdens
de Paardenmarkt, van 10.30 tot
17.30 uur.

Expositie De Vlaskop
In het kader van het 5x11-jarig jubileum van carnavalsvereniging
De Vlaskop is in Museum De Locht in Melderslo een speciale tentoonstelling
ingericht. Deze is te zien van zaterdag 11 november tot 14 februari.
Acht jaar geleden was Youri van
Vessem één van de elf leerlingen van
het Citaverde College die een
maatschappelijke stage doorbrachten
bij de kinderopvang van Mama België
op Flores in Indonesië. Dit is het
project van Stichting Nativitas uit
Horst. Daar werd hij echter ziek en
moest een week in quarantaine in het
ziekenhuis van Maumere, omdat zijn

ziekteverschijnselen volgens de lokale
artsen deden denken aan Mexicaanse
griep. Bij zijn terugkomst liet hij weten
graag nog een keer een bezoek te
willen brengen aan het eiland.
Die gelegenheid deed zich enkele
weken geleden voor. Hij ging terug,
maar nu als bestuurslid van Stichting
Nativitas, om zich op de hoogte te
stellen van de situatie bij mama

België. Tijdens de opening van de
Speculaasactie vertelde hij over zijn
ervaringen. Bij die gelegenheid
kreeg hij de eerste pakken speculaas
aangeboden door enkele leerlingen
van het Citaverde College. De opbrengst van de actie is dit jaar voor
de renovatie van een internaat voor
meisjes die willen studeren aan een
middelbare school.

Met behulp van kleding, foto’s en
voorwerpen zijn er vitrines ingericht
en wordt een Boerenbruiloft
uitgebeeld. Tevens is er een Vlaskopcarnavalscafé ingericht met onder
andere foto’s van bijzondere
gebeurtenissen en van de 55 Prinsen
van het Vlaskoppenrijk.

In de expositie is ook meer
informatie over historie van carnaval
te vinden. Op zondagmiddag
12 november zijn tevens de smederij
en de stroopmakerij in bedrijf.
De muziekgroep Vurdewind zorgt
voor muziek. Het museum is geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

& kunststof kozijnen

LIMBRACO ZOEKT MENSEN DIE TOE ZIJN
AAN EEN (NIEUWE) UITDAGING
Limbraco engineert en produceert al meer dan 40 jaar internationaal innovatieve champignonkwekerijen. De hoogwaardige apparatuur, machines en besturingssystemen worden
grotendeels in onze eigen fabriek in Horst vervaardigd. Ons team van ervaren en betrokken
medewerkers bouwen deze projecten turnkey of als deelopdracht voor onze klanten.
In verband met uitbreiding van onze productie in Horst, en internationaal op locatie, zijn wij op
zoek naar mensen die willen meedenken in het (door)ontwikkelen van onze innovaties, maar
ook mensen die kunnen zorgdragen voor de uitvoering hiervan.
Wij zoeken mensen voor de functies:

Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

WERKTUIGBOUWKUNDIGE 3D TEKENAAR (INVENTOR OF GELIJKWAARDIG)
• 1E ELEKTROMONTEUR BUITENDIENST
• 2DE ELEKTROMONTEUR BUITENDIENST
• PANEELBOUWER (ELEKTRO)
• WTB INSTALLATIEMONTEUR (VERWARMING-KOELING-STOOM-WATER)
• MECHATRONICUS/MACHINEBOUWER (MBO NIVEAU 4)

•

Voor meer
informatie
kijk op onze
websites.

Wat hebben wij jou te bieden?
• Een uitstekend salaris passend bij jouw functie.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Vast contract!
• Benodigde interne opleiding.
• Mogelijkheid tot verdere bijscholing.
• Uitdagend en veelzijdig.
Solliciteren?
Hebben wij jouw interesse gewekt in een van de bovenstaande vacatures?
Kijk dan snel op limbraco.nl of stuur een sollicitatiebrief met je cv naar:
Limbraco BV. (t.a.v. Jim Derkx, j.derkx@limbraco.nl)
Expeditiestraat 7, 5961 PX Horst, 077-3983359

Boek nu
tickets
en maak
kans op
magische
prijzen!
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Melderslo neemt
belangrijke punten mee

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’
Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder
Tel. 06 36 08 66 35
mollen.org alles over mollen
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Workshops & Bloemwerk
www.groenateliermarian.com
megelsum 17, Meerlo
0623528211

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
€ 11,50 p.p.

± 10 verschillende gerechten

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

1E EN 2E
KERSTDAG
GEOPEND

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

Door: Frank Ewalds, voetbalvereniging SV Melderslo
De heren van het eerste voetbalteam van SV Melderslo speelden zondag 5 november tegen Kwiek Venlo in
Venlo. De wedstrijd begon een kwartier later en met een minuut stilte voor de onlangs omgekomen 22-jarige Ömer
Köksal in Blerick.
Na de aftrap was het even zoeken
voor Melderslo. In de tweede minuut
kreeg Melderslo een vrije trap.
Deze werd door Jeroen Gubbels met
een schot in de linkerbovenhoek
geplaatst, 0-1. Lekker begin voor
Melderslo, maar de ploeg kon dat niet
lang vasthouden. Door een snelle
uitbraak van Kwiek was het even later
alweer 1-1. Melderslo had moeite met
de behendige spelers van Kwiek Venlo.
In de 21e minuut werd een voorzet van
Kwiek door Rob Driessen onfortuinlijk in
het eigen doel gekopt, 2-1. Kwiek was
de betere partij in deze eerste helft,
maar Melderslo kreeg in de laatste

minuut nog twee kansen op de
gelijkmaker. Na de rust waren beide
ploegen beter aan elkaar gewaagd en
wist Melderslo beter om te gaan met het
snelle spel van Kwiek. In de 52e minuut
resulteerde dit in de gelijkmaker door
Bart Theeuwen na een hoekschop, 2-2.
In de 62e minuut kreeg een middenvelder van Kwiek Venlo zijn tweede geel en
dus rood. Melderslo profiteerde al snel.
In de 64e minuut kopte Stan van de
Pas mooi terug op Stijn Vullings, die de
2-3 op het scorebord zette. Toch was het
Kwiek dat het antwoord met tien man
alweer snel gaf en doel trof, 3-3. In de
81e minuut was het Jeroen Gubbels

vanaf links met een mooie voorzet op
Jeroen Kallen. Niet te missen met het
hoofd, 3-4.
Het verzet was gebroken. In de 85e
minuut werd Jeroen Gubbels op links
in het strafschopgebied neergehaald.
De strafschop werd zeer koeltjes door
Jeroen Kallen binnengeschoten, 3-5.
In de 88e minuut mochten twee
invallers hun aandeel voor deze wedstrijd nog afgeven. Casper gaf een mooie
pass op Paul Vullings die met een bekeken schuiver de eindstand op het bord
zette, 3-6. Het mag ook gezegd worden
dat de scheidsrechter de heer Thijssen
een prima wedstrijd heeft gefloten.

Blitterswijck maatje
te groot voor Sporting
Door: Marc Reijnders, voetbalvereniging Sporting ST
Voor de heren van het eerste team van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen-Tienray stond zondag
5 november een thuiswedstrijd tegen BVV’27 uit Blitterswijck op het programma. De wedstrijd tegen de huidige
koploper eindigde in 0-2.
Na de winstpunten die afgelopen
week mee naar huis zijn genomen
vanuit SVOC en de al eerder goed
gespeelde wedstrijd tegen de toenmalige koploper Merselo, leken de kansen
voor Sporting ST 1 nog niet verkeken.
Vanaf het begin was het een open
wedstrijd. De teams waren redelijk
gelijk aan elkaar, al wisten de heren
van BVV’27 meer kansen te creëren.
Nadat de wedstrijd een half uur was
verstreken, werd er door Sporting ST
een fout gemaakt op het middenveld.
Deze fout werd een doorslaggevende
factor in het voordeel van BVV’27.
De Blitterswijckse ploeg kreeg hierdoor
het balbezit en Jari Wijnhoven strafte

deze fout in de 34e minuut dan ook
meteen af door de bal achter keeper
Bram Willems in het doel te schieten.
Hierdoor ging Sporting ST met een 0-1
achterstand de rust in. Ondanks dat
de thuisploeg tegen een achterstand
aankeek, gaven ze de moed nog niet
op. Een 0-1 achterstand moest kunnen
worden ingehaald.
Ook de tweede helft startte
de ploeg van aanvoerder Kevin
Goldschmidt met een positieve
gedachte. BVV’27 liet gedurende de
tweede helft de touwtjes een klein
beetje vieren, waardoor Sporting ST de
gelegenheid kreeg om enige druk uit te
voeren op de ploeg van trainer Jef Vels.

Dit werd redelijk goed gehandhaafd,
al creëerde Sporting ST nog steeds
te weinig eigen kansen. Wel kreeg
Sporting ST een vrije trap mee, maar
ook deze wist het Blitterswijckse doel
niet te bereiken. In de 78e minuut
raakte BVV’27 in balbezit door een
fout van Sporting ST op de linkerkant. De fout werd afgestraft door
Jannes Gooren. De heren van trainer
Han Friesen kregen deze achterstand
niet meer weggewerkt en verloren
de sportieve wedstrijd onder leiding
van Rinus Kanning dan ook met 0-2.
Blitterswijck bleek toch een maatje te
groot voor Sporting ST in deze fase van
het seizoen.

Ruime overwinning FC Hoensbroek

Wittenhorst schiet
uit de slof
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste herenteam van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst kwam zondag 5 november tegen laagvlieger
FC Hoensbroek met een ruime 6-0 overwinning uit het strijdperk. Winst betekende voor Horst bijblijven in de top.

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

De wedstrijd begon erg afwachtend.
De Zuid-Limburgers namen brutaal het
heft in handen. Direct namen de
oranjemannen over en vooral over de
linkervleugel zorgde Wittenhorst voor
het meeste gevaar. In de vijfde minuut
kwam het eerste gevaar. Rob Zanders
ondernam een mooie solo en kon pas
gestrand worden op de doellijn. Dit was
het teken dat het eerste doelpunt vlug
zou vallen. Een steekbal van Rob
Zanders zette Marco Daniëls vrij voor
doel en dit betekende de verdiende 1-0.
Wittenhorst bleef maar doorgaan.
Een doelpunt van Daan Verlijsdonk werd
nog verhinderd door doelman Kay van
Eijk. FC Hoensbroek kon moeilijk uit de

druk ontkomen. Toen verdediger Bart
Spreeuwenberg zich voorin meldde, kon
hij slechts bij zijn shirt tot staan gebracht
worden. De toegekende penalty werd
feilloos door Rob Zanders binnengeschoten, 2-0. Enkele minuten later was
de wedstrijd gespeeld. Wederom was
het Rob Zanders die een fijne actie kon
verzilveren, 3-0.
Na de thee eenzelfde spelbeeld.
Reeds in de 55e minuut werd Rob
Zanders vrij voor doel gezet en dit betekende de 4-0. In de 62e minuut een
curieus moment. De voorzet van Stevie
Hattu belandde van dichtbij op het
hoofd van Rob Zanders. Diens poging
ging binnenkant paal en op de doellijn

bleef de bal liggen. De fraaiste treffer
kwam van de voet van de goed spelende Marco Daniëls. De poeier die hij
produceerde kreeg zijn beloning. De bal
verdween in de linkerbovenhoek achter
de vergeefs duikende doelman, 5-0.
Het spelletje was gespeeld, waardoor de wedstrijd eigenlijk als een
nachtkaars uit ging. Maar eerst kon
Thom Derks nog de zesde op het scorebord laten verschijnen. In een wirwar
van spelers kon hij tenslotte doeltreffend afronden, 6-0. Wittenhorst boekte
een duidelijk grote zege. Een tweede
plaats op de ranglijst is nu hun deel.
Komende week staat de competitie een
week stil.
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Tegen Boxmeer

Hockeyheren Horst pakken
punt in enerverend duel
Door: Hockeyclub Horst
Na de 2-7 van een week eerder in en tegen Blerick, mochten de heren van Hockeyclub Horst zondag 5 november
aantreden tegen de gedeelde koploper Boxmeer.

Horst nam de vele goede punten uit
de wedstrijd tegen Blerick mee om
tegen Boxmeer goed voor de dag te
komen. Het eerste fluitsignaal klonk en
het was dan ook meteen duidelijk dat
Horst vol voor de winst wilde gaan.
De thuisploeg was de bovenliggende
partij en creëerde ook de meeste en
betere kansen, het vizier stond alleen
niet scherp afgesteld. Horst kon het
veldoverwicht niet in doelpunten
omzetten. Boxmeer kwam er af en toe
toch gevaarlijk uit en dit leidde tien
minuten voor rust dan ook tot de
onverdiende 0-1 uit een frommelgoal.
Horst probeerde voor rust nog de
gelijkmaker te maken, maar kreeg

hiertoe geen echte kansen meer.
Omdat Horst prima spel vertoonde
en de betere partij was, werd er tactisch
ook niets veranderd en ging na rust
gewoon weer verder waarmee het voor
rust mee bezig was: kansen creëren. En kansen kwamen er. Op solide
wijze dribbelde Max Smedts door de
verdediging van Boxmeer en kon de
keeper niets anders dan ingrijpen.
Deze miste echter de bal en nam wel
de speler mee. Na kort overleg tussen
de scheidsrechters besloten ze tot een
strafbal. Max Smedts aarzelde niet en
pushte de bal uiterst beheerst achter de
keeper van Boxmeer, 1-1. Na de gelijkmaker kregen beide partijen kansen op

de 2-1, voornamelijk uit strafcorners.
Tien minuten voor het eindsignaal pakte
Horst de voorsprong. Na wederom goed
voorbereidend werk van Max Smedts
kon Bart van den Bosch de 2-1 binnen
tikken. Lang kon Horst echter niet van
de voorsprong genieten. Meteen vanaf
de afslag zette Boxmeer via rechts
een aanval op en werkte deze in het
Horster doel. Een flinke domper, maar
Horst bleef werken voor de drie punten.
Na nog enkele kleine kansen voor
beide partijen klonk het eindsignaal.
Een terechte uitslag, al had er misschien
meer in gezeten. Komende zondag
speelt Horst in Tegelen op Sportpark
Vrijenbroek.

Kraker

Heren Hovoc verliest
topwedstrijd nipt
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc speelde zaterdag 4 november tegen de nummer 1 Revoc/
VCB HS1 uit Reuver. Het was de kraker in de tweede divisie.
Vanaf het begin werd er voluit
gespeeld. Continue werden elkaars
zwakheden opgezocht. Een voortreffelijk verdedigende Mark Cuppen maakte
dat Revoc de grenzen moest opzoeken.
Een sterk blokkerend Revoc met Wout
Gielens vroeg het uiterste van de
Hovocse aanvallers. Geen moment was
er een team dominant. In de finale van
de eerste set wist Revoc de versnelling
in te zetten. Hovoc wist de 21 punten
nog aan te tikken, maar Revoc was als
eerste bij de 25.
Er kon weinig anders gezegd
worden dan dat Revoc goed speelde
en dat Hovoc een maatje tekort kwam.
Er hoefde alleen maar vrijuit gespeeld
te worden. Een fantastische serviceserie

van Nico Freriks gaf in de tweede set
een voorsprong die Revoc onder druk
zette. Puntje voor puntje knokte Revoc
zich nog wat terug. Met 25-20 werd
de tweede set in deze competitie van
Revoc afgesnoept. Ook in de derde set
werd nonstop op het scherpst van de
snede gespeeld en leek elk moment
de één de ander te overstijgen. Nipt
ging Hovoc in volle sprint als eerste
over de 25. Vol zelfvertrouwen werd de
vierde set ingegaan. Alles ging goed en
enkele serviceseries brachten een voorsprong van 17-12 met zich mee. Yordan
Peev vond het welletjes geweest en
deze topspeler van Revoc zette zijn
servicekwaliteiten in. Hij wist eigenhandig de druk zo bij de Horster mannen

op te voeren dat deze nagenoeg niet
meer aan spelen toe kwamen. Pijnlijk
om een haalbare zege zo uit de vingers
te zien glippen. Een voorsprong werd
een achterstand en niet veel later werd
met 21-25 de set aan Revoc gegeven. Een zuur momentje. De laatste
set begon Hovoc al meteen aan een
achterstand. Een opleving in het middenbedrijf gaf nog een gelijkstand
waarop Revoc een tandje bij wist te
zetten. Met 12-15 ging de laatste set
naar Revoc. Een terechte winst voor
deze Revocse mannen, een topwedstrijd tussen twee titanen en fantastisch
voor de toeschouwers. Hovoc staat nu
gedeeld derde en Revoc aan kop met
7 punten los.
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Vogeltentoonstelling
in Meerlo

Hegelsom en Meterik
in evenwicht

De Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. en Vogelvereniging Venray
organiseren samen op zondag 12 november een vogeltentoonstelling.
Deze vindt plaats in zaal ’t Brugeind in Meerlo en duurt van 10.00 tot
14.00 uur.

Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het duel tussen het eerste team van VV Hegelsom en RKSV Meterik vond plaats op zondag 5 november op
Sportpark de Vonckel. Hegelsom trad aan met de nieuwe middenvelder Rik Linders die terugkeerde vanuit
Barcelona. Beide teams wisten eenmaal te scoren waardoor het in 1-1 eindigde.

Op deze vogeltentoonstelling
tonen de kwekers van de beide
verenigingen hun eigen kweekvogels. Ongeveer driehonderd vogels
van allerlei pluimage zoals kleurkanaries, vorm- en postuurkanaries,
tropische vogels, parkieten, Europese
cultuurvogels en hybriden zijn te
zien.

Door een team van keurmeesters worden alle vogels gekeurd
volgens standaardeisen. Er wordt
onder meer gelet op kleur, formaat,
gedrag en conditie. Eén van de
vogels mag zich na afloop de
algemeen kampioen noemen.
Kijk voor meer informatie op
www.gevleugeldevriendenwanssum.nl

Lastig programma

Sparta’18 pakt
belangrijke punten
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Voor het eerste herenteam van voetbalvereniging Sparta’18 uit
Sevenum was het belangrijk om punten te pakken in de thuiswedstrijd
tegen RKSV Heeze. Op zondag 5 november werd het 2-1 in Sevenum.
Met het oog op het lastige
programma de komende weken, kon
Sevenum de punten gebruiken.
De komende drie wedstrijden spelen
de Sevenummers tegen ploegen uit
de top 3. De wedstrijd begon
aftastend, waarbij weinig kansen
waren voor beide ploegen. Na 38
minuten hielp RKSV Heeze tegenstander Sparta’18 door de bal in eigen
goal te koppen uit een corner. Na de
rust kwam RKSV Heeze fel uit de
kleedkamer. Dit leidde in de 51e
minuut tot de gelijkmaker.

Uit een verre ingooi kwam de
voorzet van de zijkant, die werd
binnengekopt, 1-1.
Na de gelijkmaker kreeg zowel
RKSV Heeze als Sparta’18, in de
persoon van Rob Peeters, een goede
kans om de voorsprong te pakken.
Hoewel RKSV Heeze iets sterker
was de tweede helft, was het Tom
Spreeuwenberg die in de 81e minuut
de 2-1 binnenkopte na een vrije
trap van Thijs Janssen. Dit was ook
direct de beslissende treffer in deze
wedstrijd.

Hegelsom wilde koste wat het kost
winnen van Meterik omdat het op dit
moment meedoet in de onderste
regionen van de 4e klasse. Je kon het
ook bij vlagen aan het spel zien, want
Hegelsom was de gehele eerste helft
sterker dan de tegenstander uit
Meterik. In erg grote kansen resulteerde dit niet maar Meterik kwam geen
enkele keer voor het doel van Joris
Hagens. De eerste helft vloog ook zo
voorbij waardoor beide teams met de
welbekende brilstand de rust in gingen.
In de tweede helft kwamen er
meer kansen en werd het duel ook erg

vaak stilgelegd door de scheidsrechter.
Hij floot heel erg snel waardoor het
tempo elke keer uit de wedstrijd werd
gehaald. In de tweede helft werd er
ook met kaarten gestrooid door de
scheidsrechter. Meterik-aanvaller Dirk
van Rengs, waar Hegelsom van te
voren al voor gewaarschuwd was als
zijnde een gevaarlijke speler, kwam
vanuit links naar binnen en schoot in
de verre hoek. Joris Hagens had dit op
tijd door waardoor de keeper de bal uit
de hoek wist te pareren. Hierna kreeg
Hegelsom weer meer kansen en net op
het moment dat Hegelsom dicht tegen

de 0-1 aanzat viel de bal aan de andere
kant in het doel. Een hoge bal werd
niet helemaal lekker door de keeper
van Hegelsom verwerkt waarna de bal
het doel in vloog. Hegelsom moest nu
alles op alles zetten om de gelijkmaker
te maken. En die viel. De ingevallen
Tim Heijligers die Niek Peeters verving
wilde de bal voorzetten. Maar de bal
vloog over de keeper heen en hij had
er geen antwoord op waardoor het 1-1
stond. Beide ploegen kregen hierna
niet echt een grote kans meer op de
winnende treffer, waardoor de wedstrijd in 1-1 eindigde.

Wil je starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende baan,
werk je graag met een natuurproduct en samenwerkend in een professioneel team?
Wij zijn op zoek naar
D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

Enthousiaste medewerk(st)ers
tuinplantenkwekerij
(Fulltime of parttime)

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN

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

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

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

We bieden je een baan aan waarin je het
allroundvak ‘tuinplanten kweken’ leert
Wij exporteren tuinplanten naar klanten
in geheel Europa, de tuinplanten wordt gekweekt
in potten, in kassen en op speciale velden.
De tuinplantensector biedt vele
toekomstmogelijkheden.
Voor een impressie van ons bedrijf
zie de website of maak een afspraak.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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Zakelijke overwinning dames Wittenhorst
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De dames van het eerste team van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst boekten zondag 5 november een zakelijke 1-3 overwinning op Brunssum VR1. Het team uit Zuid-Limburg staat
momenteel voorlaatste in de derde klasse E.
De dames uit Brunssum werden
al direct gevaarlijk uit de aftrap.
Toch waren het de oranje-zwarten die

op voorsprong kwamen door een
doelpunt van Maud Vermazeren op
aangeven van Sanne Janssen.

Na dit doelpunt kwam Wittenhorst in
een moeilijke fase. Brunssum kwam
dan ook op gelijke hoogte, 1-1. Na iets

meer dan een half uur kwam Wittenhorst weer beter in het spel en weer op
voorsprong door een doelpunt van
Michelle de Wit. Vlak voor rust kreeg
Wittenhorst een penalty. Michelle
scoorde feilloos vanaf elf meter, maar
moest de penalty opnieuw nemen.
Ook dat was geen probleem. Michelle
legde de bal opnieuw in het hoekje.
De dames gingen rusten met 1-3.
Na rust kwam Wittenhorst beter in het
spel. Er werd beter gecombineerd
tussen de linies en er werden volop

kansen gecreëerd. Echter was zondag
die dag dat de ballen er niet in gingen.
De dames uit Brunssum kwamen nog
een paar keer voor het doel, maar
wisten ook niet meer te scoren.
Wittenhorst boekte een zakelijke
overwinning tegen, ondanks hun
positie, een moeilijke tegenstander.
De Horster dames kunnen zondag
12 november de eerste periode pakken.
Bij een overwinning in Eindhoven tegen
DBS zijn de dames zeker van de eerste
periode.

Tarita Kleeven

Nieuwe voorzitter
Hockeyclub Horst
Eerste teams Hockey Club Horst
in het nieuw
De Horster hockeyclub HCH heeft een nieuwe hoofdsponsor. Albert Heijn Horst heeft een driejarig
sponsorcontract getekend en gaat het eerste heren- én het eerste damesteam van HCH ondersteunen.
Beide teams zijn inmiddels voorzien van nieuwe trainingspakken en wedstrijdshirts.

Tarita Kleeven is de nieuwe voorzitter van Hockeyclub Horst. Zij volgt
daarmee Marc Wijnen op, die zes jaar voorzitter was.
In zijn jaren als voorzitter is de
vereniging gegroeid van 350 naar
450 leden. Om daar op te anticiperen
is de organisatie anders ingericht.
Ook is gewerkt aan het ontwikkelen
van het gezonde sportkantine-assortiment en is gekeken naar samen-

Maandag

13 november
Paardenmarkt
Lottum
De grootste van Limburg!
• Aanvoer van 500 paarden en pony’s •
• 150 marktkramen • livemuziek •
• kinderattracties •

werkingsmogelijkheden met andere
hockeyclubs. Verder is ervoor gezorgd
dat de spelers ook in de winterperiode kunnen trainen en is het clubhuis
opgeknapt en uitgebreid. Wijnen
blijft contactpersoon tussen Afslag10
en de hockeyclub.

VISSERS OLIE. KEEP MOVING!
Vissers Olie heeft zich naast de
groothandel in motorbrandstoffen
en smeermiddelen gespecialiseerd
in het exploiteren van tankstations.

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste Shop & Bakery
medewerker voor Esso Vissers Horst.

SHOP & BAKERY MEDEWERKER M/V
32 T/M 38 UUR

Ons betrokken team staat garant
voor optimale service en kwaliteit.

Geïnteresseerd?
Loop even binnen en vraag naar Janneke Nelissen of neem contact

Wij leveren op dynamische,

op via 077-3999205

duurzame en klantgerichte wijze
alles voor uw vooruitgang.

Wij zoeken een enthousiaste

MEEWERKEND VOORMAN
IN DE CHRYSANTENTEELT
Functieomschrijving:
• wij bieden een afwisselende baan met diverse werkzaamheden;
• werkzaamheden binnen een team waarbij aansturing
van de medewerkers tot je taken behoren;
• problemen los je adequaat op.
Functie-eisen:
• je hebt leidinggevende capaciteiten, gevoel voor kwaliteit en affiniteit met de tuinbouw;
• je bent enthousiast en flexibel inzetbaar;
• leergierig ingesteld en de opgedane kennis pas je snel toe;
• je draagt verantwoordelijkheidsgevoel;
• je beschikt over aansturende/leidinggevende competenties;
• het bezit van een spuitlicentie is een pre.
Hebben wij je interesse gewekt?
Stuur direct je cv naar gommansellen@hotmail.com t.a.v. Ellen Gommans

Gommans Flowers • Molenheg 13 • 5987 AP Egchel

Ben ji
j
diege
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j
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‘Stukskes’ op het toneel
in America
Toneelvereniging De Vrije Spelers uit America brengt op zaterdag 11 en zondag 12 november de zaal vol
‘Stukskes’. Dit straattheaterfestival vindt plaats in de Bondszaal in America.

Kerstwandeling
door Kasteelpark
Landschap Horst aan de Maas organiseert op woensdag 27 december
een kerstwandeling. Deze gaat wederom plaatsvinden in Kasteelpark
Ter Horst.
De kerstwandeling loopt langs
een lint van kaarsjes, fakkels,
vuurkorven, glühwein en muziek.
De route is ongeveer vier kilometer
lang en voert door het verder
aardedonkere Kasteelpark Ter Horst.

Net als bij de voorgaande editie
kunnen kinderen dit jaar weer
meedoen aan een verkleedwedstrijd.
Het thema hiervoor is ‘bos en dier’.
Kinderen die zich verkleden, maken
kans op prijzen.

Sint Maarten

Fakkeloptocht Horst
De jaarlijkse fakkeloptocht ter ere van Sint Maarten vindt in Horst
plaats op vrijdag 10 november. Voorafgaand mogen kinderen van
17.30 tot 18.15 uur langs de deuren om snoepgoed op te halen.

Op verschillende podiums worden
er toneelstukken opgevoerd door
Toneelvereniging De Vrije Spelers uit
America. De vereniging zet onder regie
van Tom Hamers een passage uit het

stuk ‘Avondrood’ op de planken.
Ook toneelvereniging TOVRI uit Meterik
is aanwezig. De Meterikse toneelspelers spelen drie verschillende eenakters
onder regie van Marion Pingen.

De voorstelling van zaterdag
begint om 20.15 uur, die van zondag om 15.00 uur. Meer informatie
over Stukskes is te vinden op
www.devrijespelers.nl

Na de rondgang komt Sint
Maarten met de Drumband van Jong
Nederland Horst naar het Sint
Lambertusplein waar de fakkeloptocht begint. Om 19.00 uur vertrekt
de optocht met fakkels en mag
iedereen, eventueel met de eigen
lampion, zich bij de stoet aansluiten. De optocht eindigt bij de

troshoop die gelegen is naast
’t Risseltkapelke aan de
Gastendonkstraat. Dit is op een
andere plek dan voorgaande jaren.
Om ongeveer 19.30 uur begint hier
het programma, waar Sint Maarten
het grote vuur ontsteekt en daarna
de prijzen van de fakkelwedstrijd
uitreikt.

Liedjesmatinee
Hegelsom
Carnavalsvereniging d’n Tuutekop uit Hegelsom organiseert op
zondag 12 november het liedjesmatinee. Dit vindt plaats in zaal Debije
en begint om 15.30 uur.

HOOGST DE
ER
GENOTE RABANT
B
ROC VAN

Op het programma staan zowel
jeugdartiesten als de volwassenen,
allemaal met liedjes van eigen
bodem. De opzet is in een nieuw jasje

gestoken, waardoor het volgens de
organisatie een verrassende middag
gaat worden. Kijk voor meer
informatie op www.tuutekop.nl

Eva Crutzen in Horst
Cabaretière Eva Crutzen treedt op zondag 12 november met haar
derde voorstelling ’Opslaan Als’ op in ’t Gasthoês in Horst. Deze voorstelling begint om 20.00 uur.
Na haar eerdere deelname aan
Kakelvers enige seizoenen geleden,
is dit de eerste avondvullende
voorstelling van de Maastrichtse die
te zien is bij Kukeleku. Eva Crutzen
viel de afgelopen jaren op in
cabaretland door haar scherpe

sketches en eigen kijk op de wereld.
Sinds 2017 is ze vast onderdeel van
het satirische programma Klikbeet op
NPO 3, waarbij zij met haar versie van
de ultieme ‘Fitgirl’ het internet al
veroverde. Kijk voor meer informatie
op www.kukeleku.com

OJC Canix in teken
van herinnering
De Lottumse soos OJC Canix organiseert op zondag 26 november Canix
Memorial. In de soos en in de kerk van Lottum worden de soosvrijwilligers, -bezoekers en –muzikanten herdacht die in de loop der jaren zijn
overleden.
Tussen 14.00 uur en 16.00 uur
vindt er in de Lottumse kerk een
inloopmiddagplaats. Mensen kunnen
elkaar ontmoeten en met elkaar in
gesprek gaan over dierbaren die er
niet meer bij zijn. Bart Wilsmen
speelt op bekende rocksongs op het
kerkorgel en de Lottumse rockband
Chapter zal een semi-akoestisch
optreden verzorgen.

Vanaf 15.00 uur is OJC Canix
geopend en is er een programma,
met optredens van de bands Three
Amigos, The Bons, Chapter en
Stunning Suzy. Ook staat er een aantal verrassingsoptredens gepland.
Tussen de optredens door zullen
er foto’s te zien zijn en worden er
persoonlijke nummers van overledenen gedraaid.
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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
Woonplaats
Leeftijd
School

Jill Denissen
Meerlo
15 jaar
Dendron College

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Dan zou ik een Disney-figuur willen.
Het maakt niet echt uit welk Disneyfiguur. Vroeger vond ik die films heel
erg leuk, dus daarom zou ik graag een
figuur daar uit willen zijn.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik zeg heel vaak het woord ‘ofzo’.
Dit gebruik ik vaak als ik een zin af
maak of als ik niet precies weet wat ik
verder moet zeggen.
Waar ben je verslaafd aan?
Aan mijn telefoon denk ik dan toch.
Mijn ouders zeggen ook vaak dat ik

er verslaafd aan ben, maar zelf merk
ik ook dat ik er heel veel op zit. Als ik
mijn telefoon kwijt ben, raak ik ook
altijd heel erg in paniek.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik in Amerika geboren willen
zijn. In films ziet het er altijd uit als een
heel erg mooi land. Ook hou ik heel erg
van de Engelse taal en de mensen in
Amerika lijken me heel erg vriendelijk.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik ben het meest zenuwachtig als ik
een presentatie moet geven voor iets.
Het voorbereiden gaat altijd wel goed,
maar de eerste vijf minuten van de
presentatie ben ik altijd heel erg
zenuwachtig. Daarna trekt dit gevoel
wel weg.

INVERNO

aan
Jill Denissen

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Het programma ‘Marcha de beer’ vind
ik stiekem nog leuk. Het meisje dat er
in speelt, is heel erg schattig en haar
hele vriendschap met de beer is erg
leuk. Samen doen ze ook allemaal
leuke dingen en dat maakt het programma heel leuk.
Optimist, pessimist of realist?
Dan ben ik een optimist. De meeste
dingen bekijk heel erg positief. Ook ben
ik altijd wel vrolijk en blij.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn twee favoriete hobby’s zijn
paardrijden en volleyballen. Volleybal
vind ik leuk, omdat het een teamsport
is. Je doet dus alles met elkaar en niet
alleen voor jezelf. Paardrijden vind ik zo
leuk, omdat ik dit al van kleins af aan
doe. Toen ik heel klein was, kreeg ik al

mijn eerste pony. Als het om paarden
gaat, deed ik vroeger alles samen met
mijn opa, dit maakte paardrijden nog
extra leuk. Paardrijden zit ook echt bij
ons in de familie.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb niet echt één beste vriendin,
maar wel een vriendinnengroep.
Deze groep meiden ken ik al vanaf de
basisschool. We doen heel veel samen
en iedereen kan het wel met elkaar
vinden.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn familie vertelt nog steeds het verhaal dat ik vroeger in de gordijnen allemaal figuurtjes had geknipt. Gelukkig
moesten mijn ouders er uiteindelijk wel
om lachen. Het was dus niet zo’n groot
probleem.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Dan zou ik een giraf zijn, omdat ik zelf
best wel klein ben. Als ik een giraf zou
zijn, zou ik overal bij kunnen. Verder
vind ik giraffes mooie dieren.
Heb je een bijnaam?
Ja, meestal word ik Jilly genoemd.
Deze bijnaam vind ik niet echt vervelend. Eigenlijk vind ik het wel een
grappige bijnaam.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben altijd te vroeg. Zelf heb ik een
hekel aan mensen die te laat komen,
daarom wil ik zelf altijd op tijd komen.
Ook vind ik het een veel fijner gevoel
als ik weet dat ik gewoon op tijd ben.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefst ga ik met vriendinnen samen
zitten en dan een film kijken. Als er iets
te doen is in de soos in Meerlo ben ik
daar meestal wel te vinden.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Nee, omdat je die meestal ziet in van
die nepfilms. Daardoor vind ik het heel
erg ongeloofwaardig dat buitenaardse
wezens echt bestaan. Ik geloof niet
dat er ook maar iets van leven is in de
ruimte. Niet in de vorm van buitenaardse wezens in ieder geval.

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

Winterevent met buitenkeuken,
live cooking, speciale wijnen
en heerlijke gerechten
uur
2 december vanaf 19.00 uur
3 december vanaf 16.00

i.s.m. Laurent Smedts, bijzondere wijnen
Quan Garden Art
Voor meer informatie:

r e s t a u r a n t

Restaurant Vitellius
Kerkstraat 11,
5975 BH Sevenum
T: 077 467 43 46
www.vitellius.nl

uw brommobieldealer in de regio
WEJEBE Blitterswijck bv
Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

Winter is
coming
“Heb je nu al je dikke trui
aan?”, vraagt mijn collega,
waar ik op antwoord: “Ja,
dat en twee paar sokken over
elkaar.” Als ik nu al zo’n
koukleum ben, hoe moet
ik dan de winter gaan
overleven?
Op 29 oktober werd de klok
een uur achteruit gezet. Dat lijkt
altijd fijn zo’n uurtje extra.
Een uurtje kun je bijvoorbeeld
gebruiken om langer te slapen,
langer door te feesten of langer
aan school te werken. Ik had
mijn extra uurtje al aan vijf
dingen tegelijkertijd uitbesteed,
waardoor ik alsnog vier uur
tekort kwam. Ook zorgde het
verzetten van de klok ervoor dat
het ’s avonds eerder donker
werd (wat ook nog alleen maar
erger gaat worden). ‘s Morgens
fiets ik nu al in het donker naar
het werk en ‘s avonds in het
donker weer terug naar huis.
Dit vind ik altijd zo’n nare
tussenperiode. Het is al donker
en koud maar de gezelligheid
van de feestdagen zit er nog
lang niet in. Alleen de winkels
proberen ons al dood te gooien
met pepernoten en ander
lekkers zodat dat het eind
november alweer je neus
uitkomt. Nog een andere leuke
voorbereiding op de feestdagen
is de pietendiscussie, die alweer
eerder in het land was dan de
goedheiligman zelf.
“Sorry mevrouw, maar wilt u
even doorgeven aan uw baas
dat ik de nieuwe bekertjes met
witte pieten erop behoorlijk
discriminerend vind.”
Naast al dat gezeur heb je
ook nog het gezeur over de
dalende temperatuur (waar ik
mezelf ook aan schuldig maak).
Maar laten we even eerlijk zijn:
vier graden overdag, is ook
geen pretje.
Mogen jullie de komende
tijd niks meer van mij horen,
maak jullie dan niet al te druk.
Ik lig waarschijnlijk in een diepe
winterslaap
Liefs, Anke
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Agenda t/m 16 november 2017
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Rondgang Sint Maarten

Voorstelling ‘Stukskes’

JOL-kermis

Locatie: diverse dorpen

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging De Vrije Spelers
Locatie: gemeenschapshuis Bondszaal America

Tijd: 10.30-17.30 uur
Locatie: JOL/Canix-zaal Smetenhof Lottum

Dorpsbrunch

Voorlichtingsavond
burgerhulpverlening

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Hart voor Limburg
Locatie: Gemeentehuis Horst

Op naar 11/11 party

Wandeling voor alleenstaanden

Theorie-avond vogelherkenning

Tijd: 20.00-01.00 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Click4Friends
Locatie: Raadhuisplein Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: vogelwerkgroep ’t Hökske
Locatie: Zaal De Sevewaeg Sevenum

Sticks and Stories

JOL-kermis

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: muziekvereniging Concordia
Locatie: zaal De Meulewiek Meterik

Tijd: 15.00-00.00 uur
Startlocatie: JOL/Canix-zaal Smetenhof Lottum

Expositie 5x11 De Vlaskop

Voorstelling ‘Stukskes’

Dorpsraadsvergadering

Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: toneelvereniging De Vrije Spelers
Locatie: gemeenschapshuis Bondszaal America

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

JOL-kermis

Liedjesmatinee

Tijd: 14.30-18.00 uur
Locatie: JOL/Canix-zaal Smetenhof Lottum

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: CV d’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije Hegelsom

5x11 jubileum party

Concert Labryénco

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 20.00-02.00 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Jumping XL Horst

Sticks and Stories

Optreden Eva Crutzen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: muziekvereniging Concordia
Locatie: zaal De Meulewiek Meterik

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: cultureel centrum ’t Gasthoês Horst

Fakkeloptocht Sint Maarten
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Sint Lambertusplein Horst

za
11
11

Trammelant in de Goudfazant
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging Setovera
Locatie: gemeenschapshuis De Wingerd Sevenum

Breien chocolade voor de geest.
Ook zo dol op breien, haken en
borduren?. Voor inspiratie: breimode
en handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75.
Volg ons op facebook.

zo
12
11

ma
13
11

do
16
11

Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Aan de Brug America

Internationale springwedstrijden
Tijd: 13.30 uur
Locatie: equestrian center de Peelbergen Kronenberg

Paardenmarkt
Tijd: 09.00-16.00 uur
Locatie: Markt Lottum

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site en meld u aan of bel
077 467 01 00.
Kleine pakjes hooi.
Th. Everts, p/a Dorperdijk 8 Sevenum.
Tel. 06 25 53 30 43.
Te koop 4 winterbanden op zwarte
velg voor Hyundai I 10 maat 155/70
R 13, een winter gebruikt als nieuw,
125 euro tel. 06 16 37 96 39.

wo
15
11

Valise Atelier & Natuur.
Vanaf 6 december veel kerstworkshops
vegetatief vormgeven in het atelier.
Interesse? Data en tijden in de
agenda van www.valise.nl of volg de
voorbereidingen via facebook.
Private Label Meubelatelier.
Voor het repareren en herstofferen
van uw bank, fauteuil, caravan etc.
Ook woninginrichting. Pepijnstraat 92
5921 HP Venlo 077 390 37 15.

Beloning.
Verloren gouden trouwring aan
ketting, inscriptie johanna 21 9 65.
€100 beloning. Tel. 06 28 82 66 60.

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website!
Bel mij op 06 31 52 45 17.

Gezocht: ruimte voor opslag,
mag champignonkelder of i.d. zijn.
Reactie graag naar
tinanov2017@gmail.com

Schilder nodig?
Voor al uw schilderwerk binnen en
buiten belt u Jan Bosman.
077 475 09 80/06 11 35 09 70.

is op zoek naar een
•
•
•
•

C2C
chauffeur

m/v

Het salaris is volgens CAO beroepsgoederenvervoer.
De werktijden zijn in dagdienst.
Wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet.
Fulltime of parttime. Dit is in overleg mogelijk

Heb je interesse of wil je nog meer informatie?
Mail dan naar info@sikes.nl
Gesitrans C2C BV
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH Ysselsteyn
06 - 29 50 19 29

Crist Coppens
WELKOM
KUNSTFEEST

zondag 12 november 11-16 u
I R O K horst www.irok.nl

BIEDING
O-AANER
HILTH
)
AN UWTO
MB
VE
NO
DENK A(G
T 18
ELDT

Alleen dinsdag 14 november 2017

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

www.coppens.keurslager.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

zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

112

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

11 & 12 november

Vergelt 2, Baarlo www.hoevehofackers.nl

Heilige mis

09.00

09.00
09.00

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Parkhotel Horst

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

Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

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

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power

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

50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

Sevenum
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

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Het LoopCentrum

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

E 1 korting op jam

Meterik

zondag
		

ANBISE

anco lifestyle centre

Melderslo

zaterdag
		

kerkdienst

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

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

19.15

Lottum
zondag

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Kronenberg

Heilige mis
Rozenkrans

Alarmnummer

09.30

Horst (Lambertus)

zaterdag
woensdag
		

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

Open deur dagen 2017

Hegelsom

Heilige mis
Heilige mis

Verloskundige zorg

Beleef onze kerstsfeer

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

zondag
donderdag
		

Spoedgevallendienst
10 t/m 12 november 2017
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
T 0478 54 14 93
13 t/m 16 november 2017
TipTopTand
Mgr. Joostenstraat 27-29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

09.45

Grubbenvorst

(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

Tandarts

19.15

Griendtsveen

Meerlo

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

10.30

Broekhuizenvorst

Venray

Gebiedsteams

11.00

18.00

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

E 12,50 korting op avondje bowlen

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
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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Tummers

Ons Service Center is er
voor u, 7 dagen per week!
EP:Tummers heeft een uniek Service Center in de winkel in Panningen, Roermond en
Echt. Ons Service Center is hét aanspreekpunt wanneer u ondersteuning nodig heeft met
technische vragen of problemen. Heeft u bijvoorbeeld een storing op uw tv en weet u niet
hoe u dit moet oplossen? Geef ons dan een belletje, stuur ons een mailtje of kom even bij
ons langs. Wij helpen u graag. Daarnaast kunt u in ons Service Center ook terecht voor
reparaties, onderdelen en (IT-)accessoires. Wij staan 7 dagen per week voor u klaar!

Dit is service waar u blij van wordt!
7 dagen per week geopend

Niet goed, geld terug garantie

Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al uw aankopen, vragen, of technische
problemen. Wij zorgen altijd voor een passende oplossing. Zelfs op zondag!

Heeft u achteraf gezien toch liever een ander formaat tv? Wij doen er niet moeilijk
over als u van gedachten verandert. Bij ons heeft u altijd 14 dagen bedenktijd.

Gratis bezorgd

Deskundig advies

Wij bezorgen uw apparaat gratis bij u thuis met onze eigen bezorgdienst.
Ook als u het op de tweede verdieping wilt hebben is dat geen enkel probleem.

EP:Tummers heeft bijna 100 jaar ervaring in de elektrobranche. Onze productkennis
wordt wekelijks bijgespijkerd. U kunt altijd rekenen op eerlijk en passend advies.

Uniek OLED-weekend op 10, 11, 12 november
Leer alles over OLED

Gratis VIP-Sessies

Bent u al bekend met de OLED-techniek?

Wij houden op 10, 11 en 12 november in onze

OLED-schermen leveren een ongekend hoog

winkel in Roermond unieke OLED VIP-sessies.

contrast op, met veel diepere zwartwaarden en

Wij hebben zowel overdag als in de avond ver-

nagenoeg perfecte kleuren. Tijdens ons unieke

schillende sessies op het programma staan die

OLED-weekend kunt u alles bij ons leren over

u kosteloos kunt bijwonen. Als u interesse heeft

deze techniek, de nieuwste modellen bewon-

in een OLED TV is dit de uitgelezen kans om u

deren en profiteren van €200,- directe kassa-

perfect te laten adviseren! Schrijf u snel in via

korting op alle OLED TV’s!

www.eptummers.nl

Er
TV

* Na € 200,- kassakorting
Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

