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Rijexamen op de e-bike
Je ziet ze steeds meer, e-bikes. Gemeente Horst aan de Maas hield samen met een aantal bedrijven een e-bikecursus. Het Lambertusplein in Horst stond op zaterdag
27 oktober in het teken van veiligheid. Jan Poels, sportconsulent van de gemeente Horst aan de Maas, organiseerde deze e-bikecursus. “Steeds meer ouderen maken
gebruik van de automatische fiets. Deze doelgroep groeit en er gebeuren veel ongelukken. Ouderen hebben immers een minder reactievermogen. Tijd dus voor een cursus.”

Woonwagenbewoners voeren
actie tegen beleid gemeente
Net als op meerdere plaatsen in de regio, voeren ook in Sevenum woonwagenbewoners actie voor nieuwe plekken. Daniel Daniëls en Danny
Korsten willen ieder een eigen standplek om te kunnen wonen, het liefst aan de Van Vlattenstraat waar ze nu ook verblijven.
Op een grasveldje tegenover het woonwagenkamp aan
de Van Vlattenstraat in Sevenum
staan twee caravans. De tekst
op het spandoek dat tussen de
twee wagens hangt maakt meteen duidelijk waarvoor actie wordt
gevoerd: ‘wij vechten voor onze
rechten’. Daniël Daniëls (30) en
Danny Korsten (35) wonen al hun
hele leven in een woonwagen.

Daniëls wil graag een eigen standplek, maar woont noodgedwongen bij
zijn moeder. Ook Korsten wil met zijn
gezin een plek om te kunnen wonen.
“Er is ons wel eerder door Wonen
Limburg een woning aangeboden,
maar dat zijn we niet gewend. Ik heb
drie kinderen, waar moeten die straks
als ze volwassen zijn heen?”
Volgens Korsten en Daniëls zijn
ze al jaren bezig met het krijgen van

een standplek, maar worden ze van
het kastje naar de muur gestuurd.
Korsten: “We voelen ons gepasseerd.
We willen het liefste in Sevenum
wonen, maar in Grubbenvorst bijvoorbeeld is ook plek, waarom wordt die
dan niet opgevuld?”
In juli werd nieuw woonbeleid
landelijk vastgesteld, waarin staat dat
gemeenten woonwagenbewoners de
ruimte moeten geven en standplaat-

sen niet meer af mogen worden
gebouwd in gemeenten waar juist
behoefte is aan meer standplaatsen. Dit beleid werd samen met
onder andere de VNG (Vereniging
Nederlandse Gemeenten) opgesteld. Het volgt op adviezen en
aanbevelingen van het College
van de Rechten van de Mens en de
Nationale Ombudsman.
Lees verder op pagina 05

22 geïnteresseerden
meldden zich aan voor de cursus.
De deelnemers werden in twee
groepen verdeeld. Eén groep kreeg
een presentatie te zien over het
technische gedeelte van de e-bike
en de andere club ging aan de slag
met het ‘praktijkexamen’. “Er was
een parcours opgesteld die de
deelnemers moesten afleggen”,
vertelt Poels. “Voor de meesten
was het toch knap lastig. Vooral
als je met een e-bike foutloos een
negentig graden bocht moet maken.”
Uiteindelijk was iedereen geslaagd.
“Het is vooral even een opfrissing.
Iedereen kent de regels wel, maar
het echte examen is voor de meesten
toch wel even een tijdje terug.”
De deelnemers vonden de cursus
allemaal heel zinvol. Zo zijn ze weer
wat opgefrist en kan iedereen weer
veilig de weg op, aldus Poels.
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Onderzoek naar stamboom familie Kellenaers

‘Er zijn nog steeds gaten in ons archief die
gevuld kunnen worden’
Ger Kellenaers (69) uit Lottum onderzoekt al sinds 2005 samen met
Suzanne (53) en Maurice (46) Kellenaers de stamboom van hun familie. De
zoektocht heeft al resultaten opgeleverd die teruggaan tot bijna 500 jaar
geleden. De familie wil hun inzichten bundelen in een boek, dat begin
volgend jaar uit moet komen.
In 2005 is Suzanne gestart met
de zoektocht naar familieleden.
“Ik was benieuwd of er iemand rondliep met dezelfde naam als ik. Ik heb
toen gegoogled en kwam uit bij een
mevrouw uit Denemarken. Zij heette
Susanne en bleek getrouwd te zijn met
een man uit Venlo met de achternaam
Kellenaers.” Met deze man is Suzanne
toen begonnen om de connectie tussen de families te vinden. “Hij vertelde dat hij in Amerika gestudeerd
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had. Daar was hij in contact gekomen
met ene Joe Kellenaers en samen hadden zij al een hele tak gevonden aan
familieleden.” Zo begon de verzameling bij Suzanne. Ook de vader van
Suzanne hielp in die periode mee.
“Toen ik het gedeelte van Joe gekregen had, ben ik met mijn vader gaan
puzzelen. Hij vond toen de naam van
de man die zijn overgrootvader was.”
Van daaruit is Suzanne verder gaan
zoeken. Toen Suzannes vader, de broer
van Ger, in 2006 overleed, zijn Ger
en zijn zoon Maurice met Suzanne
mee gaan zoeken. “We hebben nu
ongeveer 4400 namen verzameld die
allemaal ergens familie zijn”, vertelt
Maurice. Deze familieleden komen
voornamelijk uit Limburg, maar vooral
ook in de VS, Duitsland en België heeft
de familie namen gevonden.
Het verzamelen van namen
is vooral de taak van Suzanne en
Maurice. “Soms krijg je spontaan een
mail van iemand die ook een stuk
stamboom van de familie Kellenaers
heeft. Dan ga je dat inpassen in
datgeen wat je al hebt en zo wordt
het verhaal steeds meer compleet”,
zegt Suzanne. De mappen waarin
Suzanne en Maurice alle informatie
opslaan zijn geordend op generatie.
“Vooraan in de map staan de mensen
uit de eerste generatie die we gevonden hebben en dat gaat door tot de
generatie van nu”, vertelt Maurice.

De personen uit de eerste generatie
heeft de familie gevonden door middel van oude kerkschriften die nog
in het oud Latijn geschreven waren.
“Daarvoor hebben we de hulp van
een aantal mensen moeten inschakelen die Latijn gestudeerd hadden”,
zegt Maurice. “Samen met hen hebben we de geschriften ontcijferd en zo
zijn we tot een aantal namen gekomen.”
De naam Kellenaers is door de
jaren heen veranderd. “Kelders,
Kelners en Kellenaar zijn namen die
ook in de stamboom voorkomen”,

vertelt Ger. “De naam stamt af van
de personen die in de middeleeuwen stukken landbouwvoorraad voor
de boer beheerden. Vaak werden
deze mensen de kelderbeheerders
genoemd. Daar komt de naam Kelders
of Keldermans vandaan. En later is dat
vervormd naar Kellenaers.”
Het verzamelen van namen en
het aanvullen van het familiearchief
is nooit helemaal af, maar de familie wil alle informatie die ze tot nu
toe heeft verzameld, verwerken in
een stamboomboek. “We kunnen
niet alle mensen uit de hele familie

erin verwerken, daarvoor is de familie te groot”, zegt Suzanne. “Maar om
de stamboom met meer mensen
te delen willen we er iets tastbaars
van maken.” Het plan is om het boek
begin 2019 te laten drukken.
Maar stoppen met verzamelen
van stukken stamboom zijn Suzanne,
Maurice en Ger nog niet van plan.
“We hopen dat er nog steeds mensen
naar ons komen die stukken van de
stamboom in bezit hebben”, vertelt
Suzanne. “Er zijn nog steeds gaten in
ons archief die gevuld kunnen worden”, vult Maurice aan.

Herinrichting Groote Molenbeek Horst
A73 Oost van start
De herinrichting van het traject A73 Oost gaat in november van start. Dit is het gebied van de Groote Molenbeek tussen de Tienrayseweg en de
spoorlijn Venlo-Nijmegen. Het doel van de herinrichting is om de beek klimaatbestendig te maken en zo wateroverlast en droogte te voorkomen.
De beek is op dat traject recht
en het is de bedoeling dat de beek
weer gaat slingeren. Stuwen worden
verwijderd en dat zorgt ervoor dat de

vissen zich beter kunnen voortplanten.
Volgens Joke Kersten, lid van het
dagelijks bestuur van Waterschap
Limburg, krijgt de heringerichte beek

een vriendelijker uiterlijk met een
meerwaarde voor iedereen. Naast het
herinrichten van de beek wordt er
langs ook een voet-fietspad aange-

legd. Er komt ook een parkeerplaats
en een kanovoorziening. Naar verwachting is de herinrichting midden
2019 klaar.
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Reünie 25 jaar jongerensoos

Van Zopo naar OJC Niks
OJC Niks uit Horst bestaat dit jaar 25 jaar. Om dat te vieren organiseert een aantal oud-vrijwilligers een
reünie waarbij ze iedereen die zich de afgelopen 25 jaar verbonden heeft gevoeld bij de soos, als vrijwilliger of
bezoeker, uitnodigen.

Paul Versteegen, Luc Althuizen, Mart van de Logt,
Iresha Huibers, Sanne Kuijpers en Elle van Lier
Paul Versteegen (45) is een van
de oprichters van OJC Niks. “De plek
waar OJC Niks nu ligt, was vroeger de
Zopo. Dat was ook een soort uitgaansgelegenheid voor jongeren. Meer dan
25 jaar geleden ging de Zopo echter
dicht en was er een aantal jaren helemaal niks te doen voor de jongeren
in de gemeente. Daar komt overigens ook de naam OJC Niks vandaan”,
lacht Paul. “Omdat het pand van de
Zopo leeg stond, zijn we met ongeveer tien mensen het initiatief voor
OJC Niks begonnen.” Het heeft onge-

veer een jaar geduurd om het plan
bij de toenmalige gemeente Horst
erdoor te krijgen. “Het was heel moeilijk om het pand weer open te krijgen
voor jongeren, de gemeente werkte
niet mee. We hebben onder andere
actie gevoerd door met een heleboel mensen voor het gemeentehuis
te gaan staan. Ook hebben we een
aantal posteracties gedaan en hebben we buiten bij het pand optredens
gegeven. Uiteindelijk is het na een
jaar gelukt, vooral door wethouder
Peerbooms”, vertelt Paul. Het pand

waar OJC Niks zich vestigde, was helemaal leeg. Ook daarvoor hebben de
oprichters verschillende acties opgezet, waaronder ‘de Uitdaging’. “We zijn
toen met vrachtwagens langs verschillende winkels in Horst gereden om
van alles te verzamelen. Dat is goed
gelukt. Snel daarna konden we officieel open”, zegt Paul. “De bar die wij
destijds gemetseld hebben, staat er nu
nog”, lacht Luc Althuizen (44), ook een
van de medeoprichters.
Het eerste half jaar organiseerden
de oprichters elke week een avond

waarop een band speelde in de soos.
“We wilden dat er elke week iets te
doen was voor de jongeren in Horst.
Dat was een redelijk groot succes”,
vertelt Paul. Hij is ongeveer vijf jaar
actief geweest bij de soos. “In die vijf
jaar zijn we uiteindelijk van alleen
bandjes naar bandjes en dance-events
gegaan en later zijn daar ook de gabberfeesten bijgekomen. Dat waren
feesten die 24 uur lang doorgingen. Ook de festivals Nikspack en
Koeienpop zijn toen ontstaan.” In het
begin had OJC Niks tussen de 80 en
120 vrijwilligers die actief waren binnen de soos. “Nu zijn dat er nog zo’n
35”, vertelt Mart van de Logt (20), een
van de actieve vrijwilligers van nu.
Het idee voor een reünie ontstond op het afscheidsfeest van
Ewout Wiedemeijer en Hans Huijs,
mensen die veel betekend hebben
voor OJC Niks. “Tijdens het afscheidsfeest van Ewout vond iedereen het zo
leuk om elkaar weer te zien, dat we
besloten een reünie te organiseren”,
vertelt Iresha Huibers (33). “Later kwamen we erachter dat OJC Niks ook
25 jaar bestaat.” Iresha is een van de
initiatiefnemers van de reünie en is
langere tijd vrijwilliger geweest bij

de soos, net als Sanne Kuijpers (30),
Marlou Vullings (30), Nieneke van
Deijnen (37) en Peggy Versteegen
(43). Samen met hen organiseren
Paul en Luc de reünie. Ook vrijwilligers van nu helpen mee, zoals Mart
en Elle van Lier (22). Op die manier
wordt het een samenwerking van alle
generaties. “Tijdens de reünie treden
er dj’s op van verschillende generaties”, vertelt Sanne. “In de zaal vinden
de optredens plaats en in het café kun
je foto’s bekijken van de afgelopen
25 jaar OJC Niks en rustig bijkletsen.
Ook speelt de band van Mart, Andy
and the Antichrist, met een aantal nog
geheime gastartiesten.”

Volgend jaar
jubileumweekend
De reünie vindt plaats op zaterdag 17 november van 20.00 tot 03.00
uur en in mei volgend jaar viert de
soos haar 25-jarig bestaan met een
heel jubileumweekend. “Dat gaat
ook groots worden”, vertelt Mart.
“We hopen dat daar ook mensen
komen die misschien nooit in de Niks
komen. Het wordt dan echt een feestweekend voor iedereen.”

Krulvaren

Nephrolepis exaltata
‘Green Lady’. Ø 19 cm.
Per stuk.
Excl. sierpot.
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Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 44. GELDIG VAN 01-11 T/M 07-11. OP=OP

Eindelijk ‘weer’
speculaas ‘weer’!

Poolse onderscheiding voor politie
Twee medewerkers van het politieteam Horst-Peel en Maas, Ger Cox en Tiny Verhaegh, hebben
onlangs uit handen van de Poolse viceminister van Binnenlandse en Interne aangelegenheden
Jarosław Zielinski een ministeriële onderscheiding ontvangen. Sinds 2011 bestaat er een samenwerkingsverband met de politie in Olsztyn, Polen. De twee zetten zich al jaren in voor de Poolse
gemeenschap in hun werkgebied en werken daarbij samen met de Poolse politie.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl
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Onze kanjer, onze zonnestraal, onze knuffelaar,
onze grote kleine man is van ons heengegaan

Paul Geurts
Hij is 32 jaar geworden
Thea en Ben van Daal-Siebers
Ruud Geurts
Balou
Horst, 29 oktober 2018
Correspondentieadres:
St. Antoniusstraat 55, 5801 AR Venray
Paul is in rouwcentrum Boschhuizen.
Hier kunnen jullie donderdag 1november tussen
19.00 en 19.45 uur afscheid van hem nemen.
We nodigen jullie uit om zaterdag 3 november om 12.00 uur
samen met ons het leven te vieren van Paul in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Paul was dol op zonnebloemen. Het zou fijn zijn als jullie
een zonnebloem (onverpakt) voor hem meebrengen.

Na een werkzaam leven, vol toewijding voor haar gezin en allen die haar
dierbaar waren, is na een liefdevolle verzorging in Het Molenveldhuis
van ons heen gegaan, ós mam, oma en super oma

Nelly Jenniskens - van den Munckhof
weduwe van

Toon Jenniskens
overleden in de leeftijd van 92 jaar
Eindhoven
Horst
Horst
Horst
Bonaire
Horst
Sevenum
Horst
Horst
Horst

Mia
Truus
Koos en Mies
Jeanne en Jan
Wilma en Wiel
Lambert en Ingrid
Hay en Marjo
Jos en Ankie
Petra en Roel
Twan en Christien
en oma’s klein- en
achterkleinkinderen

De onderwijsinspectie heeft
bij haar bezoek aan het Dendron
College afgelopen september
geen tekortkomingen
geconstateerd. Dat heeft de
school dinsdag 30 oktober
bekendgemaakt.

Horst, 27 oktober 2018
Correspondentieadres: In de Riet 27, 5961 DE Horst
De herdenkingsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 2 november om 10.30 uur
in de H. Lambertuskerk, Lambertusplein 16 te Horst, waarna wij mam bij
pap te ruste leggen op de begraafplaats, Deken Creemersstraat 36 te Horst.
Samenkomst in de kerk waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

In verband met werkzaamheden aan de Spurkterdijk is het
crematorium alleen bereikbaar via de Stationsweg in Oostrum.

In plaats van bloemen wordt een gift voor Het Molenveldhuis op prijs
gesteld, hiervoor zullen collectebussen in de kerk aanwezig zijn.
Theo Arts, Horst-Venray

Intens verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat was en altijd in ons hart zal blijven.

Als een regenboog
Vol kleur
Als een zonnetje
Heel fel
Een herinnering
Zo dierbaar
In gedachten
Geen vaarwel

Op zaterdag 27 oktober 2018 overleed in de leeftijd van 80 jaar
onze zorgzame, lieve en trotse moeder, schoonmoeder en oma

Riet van Halen - van den Berg
echtgenote van

Wij hebben onverwacht afscheid moeten nemen van

Paul Geurts
Paul is 32 jaar mogen worden.
Wij wensen de familie van Paul, huisgenoten en
medewerkers van de Van Bronckhorststraat 31 te Horst,
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Cliënten en medewerkers,
management en directie Dichterbij Zuid

Jozef van Halen †
Cees en Ellen
Eva
Joost
Ardie en Harry
Jip en Gaël
Kyra
Mieke en Henk
Puk
Goof en Malu
Familie van den Berg
Familie van Halen

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Burgemeester Termeerstraat 21, 5971 VK Grubbenvorst

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Mam, oma is thuis.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen, vindt plaats op zaterdag
3 november om 10.30 uur in de parochiekerk van Grubbenvorst.
Aansluitend zullen wij als familie, mam naar het
crematorium begeleiden.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Dag en nacht bereikbaar

Walnoten 1 kilo 3 euro. Kastanjes 1
kilo 2 euro. Bel 06 28 40 04 56.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Onderwijs
inspectie
Geen
tekort
komingen
Dendron

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Te huur zomerhuis in Mallorca
voor- en najaar bij het strand
www.huisbertcati.com
facebook huisbertcati.

De inspectie vond plaats naar
aanleiding van de gebeurtenissen op het VMBO Maastricht eerder dit jaar, waarbij eindexamens
afgekeurd werden. Ook op het
Raayland College in Venray is een
inspectie geweest. Beide scholen vallen onder stichting LVO
(Limburg Voortgezet Onderwijs).
Naar aanleiding van de problemen
rondom de examinering bij VMBO
Maastricht heeft de Inspectie van
het Onderwijs een aantal scholen onderzocht die vallen onder
Stichting Limburgs Voortgezet
Onderwijs (LVO). Het onderzoek
richtte zich op de Programma’s van
Toetsing en Afsluiting (PTA’s), kwaliteitszorg en -borging en een aantal andere belangrijke onderdelen
van de onderwijskwaliteit. Volgens
de inspectie wordt de kwaliteit
van het onderwijs op het Dendron
op een goede manier bewaakt en
waar nodig verbeterd. “Het onderwijs is van voldoende kwaliteit,
waarbij het PTA zorgvuldig verloopt
en de borging van de kwaliteitszorg
op orde is. De filosofie onder het
personeel is: ‘We doen het goed of
we doen het niet’. Dit kenmerkt de
kwaliteitszorg van de school”, aldus
de inspectie.

Nieuwe
kapelaan
Peter Pierik is deze week aan
de slag gegaan als nieuwe
kapelaan voor de federatie
Horst-Sevenum. De 57-jarige
Pierik gaat wonen in het klooster
van de zusters Benedictinessen
van de Oude Munt in Tegelen.
Kapelaan Pierik, die in het
verleden op meerdere plaatsen
pastoor is geweest, gaat werken
voor de tien parochies in de
federatie Horst-Sevenum.
“Hij wil heel nadrukkelijk kapelaan
zijn onder verantwoordelijkheid
van een pastoor en in intense
samenwerking met een groep
priesters”, aldus de federatie.
“Bovendien wil hij niet gebonden
aan een specifieke parochie.
Een groeiend aantal priesters
spreekt deze wens uit; men wil
priester voor mensen zijn en niet
bedolven worden onder de
managementtaken van de
moderne pastoor.”
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Gevangenisstraf
Woonwagenbewoners voeren voor pinpasdiefstal
Vervolg voorpagina

actie tegen beleid gemeente

Die vinden dat het beleid dat
veel gemeenten nu hanteren, waarin
het aantal standplaatsen tot nul
wordt teruggebracht, in strijd is met
het recht op gelijke behandeling.
Woensdag 31 oktober is er een
gesprek geweest tussen de woonwagenbewoners en de gemeente.
Volgens Korsten is dit positief verlo-

pen. “Er is verder nog niets concreet
vastgelegd, maar de gemeente heeft
gezegd te kijken wat ze voor ons
kan doen. Totdat wij zwart op wit
op papier hebben staan dat we een
nieuwe plek krijgen, blijven de caravans staan en blijven we actie voeren. De bal ligt nu bij de gemeente.”
De regioburgemeesters van

Limburg, Zeeland en Brabant hebben gezamenlijk een brief gestuurd
aan minister Kajsa Ollongren van
Binnenlandse Zaken over het woonwagenbeleid. In de brief uiten ze hun
zorgen over het beleid. Ze vinden
dat er onvoldoende rekening wordt
gehouden met de dagelijkse veiligheid.

Een vrouw uit Roemenië die in 2014 en 2015 op verschillende plekken,
waaronder Horst, zeventien keer een pinpas stal en in totaal meer dan
22.000 euro van dertien slachtoffers stal is op maandag 29 oktober door
de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden.
De Roemeense vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van
42 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk. Daarnaast krijgt ze een proeftijd van drie jaar. In de periode van
november 2014 tot december 2015
stal zij op verschillende plaatsen in
het zuiden van Nederland pinpassen. In september 2015 en oktober 2015 stal zij een pinpas in Horst.
Ook in onder andere Venray, Arnhem,
Roermond en Geleen stal zij geld en
pinpassen. Op basis van camerabeelden heeft de rechtbank vastgesteld
dat de diefstallen meestal werden uitgevoerd door twee vrouwen en steeds
dezelfde man. Terwijl het slachtoffer
aan het pinnen is, kijkt de man of één
van de vrouwen over de schouder van
het slachtoffer de pincode af. Als het
slachtoffer klaar is met pinnen en de
pinpas uit de automaat komt, wordt

het slachtoffer afgeleid, waardoor
hij of zij zich even wegdraait van de
pinautomaat. Op dat moment wordt
de pinpas verwisseld voor een andere
pinpas. Kort daarna kan de man ongestoord geld opnemen van de rekening van het slachtoffer. Ook werd
er vaak op andere locaties met de
pinpas gepind. De rechtbank stelt dat
de Roemeense vrouw deel uitmaakt
van een groep buitenlandse personen die slechts naar Nederland kwam
om te roven en te stelen, mobiel
banditisme noemt de rechtbank dit.
Het waren telkens mensen op leeftijd die slachtoffer werden van de
groep. De Roemeense vrouw was een
belangrijke rader in deze machine,
aldus de rechtbank. Vaak was zij
degene die het slachtoffer afleidde,
zodat door een ander de pinpas verwisseld kon worden.

Gezondste Regio 2025
opent ’t Plein
De Gezondste Regio 2025 heeft haar eerste fysieke locatie geopend op donderdag 25 oktober in het gemeentehuis van Horst aan de Maas. De gemeenschappelijke ruimte wordt ’t Plein genoemd. De Gezondste Regio 2025
wil in 2025 de gezondste regio van Europa zijn.

HALLO in Finland
Andy Bentlage uit Swolgen ging bij zijn vriendin Finland op
bezoek. Bij Hakkepää in het archipelago-gebied van Finland ging
hij met de HALLO op de foto. Ze hebben tevens nog een huisje in
Matildedahl bezocht, alsmede de laatste dag van de lichtkermis
in Helsinki.

’t Plein is een plek waar iedereen terecht kan om informatie op te
doen over gezondheid. Ook kunnen
er ideeën worden ingebracht om de
gezondheid in Horst aan de Maas te
verbeteren. De opening van ‘t Plein
is voor Tom Roefs, voorzitter van de
Gezondste Regio, een belangrijke
mijlpaal. Ook aanwezige gedeputeerde Teunissen sluit zich hierbij aan.
“Vanuit de provincie vinden we

de gezondheid in Limburg erg belangrijk. We zien Gezondste Regio 2025
dan ook als een mooi initiatief dat
als een voorbeeld voor heel Limburg
geldt.” Teunissen en Roefs stapten op
een smoothiefiets waarmee al fietsende ’t Plein officieel werd geopend.
De rest van de avond stond in teken
van het uitwisselen van ideeën over
gezondheid.
De Gezondste Regio 2025 heeft

de ambitie om als regio NoordLimburg in 2025 de gezondste regio
van Europa te zijn. Door de opening van ’t Plein wil de organisatie
de ambitie extra versterken. De thema’s die belangrijk zijn bij ’t Plein zijn
scholen, bedrijven, ouderen en de
omgeving. Ook wordt ’t Plein gebruikt
voor het organiseren van workshops,
inspiratiemomenten en gezondheidscafés.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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“Komt goed”

“Lot meej ma gewaere”

Mart Cox

Maandag 29 oktober 2018 is op 86-jarige leeftijd overleden mijn
lieve en zorgzame vrouw, ôs mam, trotse oma en oma Door

echtgenoot van

Door van den HombergKleuskens

Diny Cox-Wismans
Horst
13 december 1953

25 oktober 2018

echtgenote van

Thei van den Homberg

Castenray, Diny
Oirlo, Jessie en Paul
Merijn
Pepijn

Nellie en Geert
Robbert †
Dorothé en Ron
Annie en André
Thea en Rogier, Silke, Ties, Daan
Janet en Esli, Meghan
John
Judith en Arjan

Meterik, Loes en Bas
Meike
Mees
Siem
Brasov (RO), Gerrie en Tünde
Marton
Gerard
Milan

Peter
Theo en Willemien
Ruud en Lieke
Rob
Jelle en Kim
Siem
Sil en Jessie

Lollebeekweg 25, 5811 AJ Castenray
Mart is voor het laatst in ons midden geweest tijdens de dienst op
dinsdag 30 oktober in Crematorium Boschhuizen te Oostrum-Venray.

Wij dachten dat het avond was,
maar plotseling viel de nacht.

Leo Custers
echtgenoot van

Tony Custers - Jilisen
* Oostrum, 23 augustus 1939

† Venlo, 28 oktober 2018

Léon en Aew
Henk en Rocyn
Nadine
Mark
Yolanda en Vincent
Dionne †
Joan en Frank, Lucas en Micky
Rob
Esmée
Correspondentieadres:
Asselberghsstraat 12
5807 BR Oostrum
De afscheidsdienst vindt plaats vrijdag 2 november om 10.30
uur in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw te Oostrum.
Aansluitend zal pap te rusten worden gelegd op begraafplaats
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Wij willen iedereen bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling die wij als
familie ontvingen tijdens het ziekbed en na het
overlijden van onze lieve Mams, Oma en Omi

Miep Hermans-van Helden

Chris en Anja
Anne en Giel
Ilse en Niels
Familie Kleuskens
Familie van den Homberg
Ôs mam is thuis.
Nieuwe Peeldijk 22, 5966 NB America
De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen, vindt plaats op zaterdag
3 november om 10.30 uur in de parochiekerk H. Joseph America.
Aansluitend zullen we haar als gezin naar het crematorium begeleiden.
Wij zullen ôs mam speciaal herdenken tijdens de avondwake op
vrijdag 2 november om 19.00 uur in de bovengenoemde kerk.
Mocht u bloemen overwegen, stellen wij een donatie aan de
Hersenstichting meer op prijs. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig
bij het condoleanceregister.

Buxusvervangers 12 soorten
v.a. 0,49 euro Meterik 06 30 58 79 98.
www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Versterk je immuunsysteem met
aromatherapie en reflexologie.
www.mayproosten.nl

Werkende man 63 jaar zoekt
woonruimte per 1 december.
Tel. 06 50 99 35 69.
Te koop landbouwgrond U00202
2m2807ha aan verharde weg Lang
Hout Maasbree. Info 06 46 16 54 50.
Baanbrekende biologika lezing over
hoe en waarom ziektes ontstaan op
wo 14 nov. om 19.30 uur in Meterik.
Info www.zentire.nl of 06 21 62 01 38
centrum voor kennis en groei.
Viooltjes, pluischrysanten en violen
in hangpotten. Hay Cox Molengatweg
4 Horst tel. 077 398 29 22/06 54
30 69 64. Tevens het adres voor het
overwinteren van uw kuipplanten.
Kantoorruimte Horst-centrum, div.
afmetingen, vanaf € 250,= BusinessCentrum Horst tel. 06 24 19 24 01.

Toe aan ontspanning? Even lekker
tijd voor jezelf? Ontspanningsmassage
mogelijk vanaf € 35,- 06 40 88 97 54.

Gezocht: tuin- en klusjesman,
2 uur per week. Winter minder, zomer
meer. Hegelsom, 06 23 06 54 95.

Werkvanuithuis. Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67

Jos Computerhulp. Computerproblemen,
les of website. Vraag hulp! 06 10 71 00
70 of www.joscomputerhulp.nl

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.

Atelier De Stal. Cursisten exposeren
bij Oomen in de kas. Kerstworkshops
in De Stal. Zondag 2 december
11.00-17.00 uur. www.atelier-destal.nl
Volg ons via facebook!!!!

Bedankt!
Iederiën di ván ôs gouden
fiëst enne onvergaetelukke
daag mákte, bedankt!

Mia en Henk
Brouwers

12 november 2018 zijn

Toon en Dien
Rutten-Driessen
60 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd
namens alle kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Wat een feest hebben we gehad!

Mathieu Hermans †

Het begon met een bezoek van de burgemeester,
haar persvoorlichter en de fotograaf.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Verder hebben we de hele week kaarten gelezen
en bloemen ontvangen.

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.

Het voormalige sportpark in
Griendtsveen wordt deels ingericht als zonneweide. Gemeente
Horst aan de Maas heeft het
terrein aan twee initiatiefnemers
verkocht, De Wiek 2.0 en
Zonneweide ‘t Veen.
De Wiek 2.0 gaat gebruik
maken van de kantine en de
parkeerplaats. In dit plan worden
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt begeleid. Ze gaan
onder andere bewegen en werken
in het groen en gezamenlijk maaltijden bereiden met groenten uit
eigen tuin. Het plan wil ook ouderen uit Griendtsveen helpen en
ondersteunen door bijvoorbeeld
een reparatiecafé op te zetten en
door periodiek maaltijden aan te
bieden. Op de voetbalvelden wordt
door Zonneweide ’t Veen een
zonneveld aangelegd. De zonneweide zorgt ervoor dat
Griendtsveen die elektriciteit die
het dorp nodig heeft, volledig zelf
kan opwekken.

Twedde Kans in Meterik. Wij houden
een Stoelen Tweedaagse. Alle stoelen
voor de helft van de prijs!

echtgenote van

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

Sport
park wordt
zonneweide

We willen iedereen hartelijk danken
voor al deze felicitaties bij ons 60-jarig huwelijk.

Jan en Nel Jenniskens-Vorstermans

Ondernemers: bel 06 22 98 59 85 voor
Transparantieonderzoek Verzekeringen.
No Cure No Pay. 40 jr ervaring.
Mijn naam is Dexter. Ik ben een
Franse Bul van 6 jaar (reu) en ben in
verband met een sterfgeval op zoek
naar een goed thuis. Wie heeft er een
plekje voor mij? Tel. 06 50 99 35 69.

diverse soorten
buxusvervangers
vanaf € 0,49
viooltjes, heide
potchrysanten
gedeeltelijk assortiment
verkrijgbaar bij
Home Park Inter Chalet

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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GEPLUKT Tiny Louwers

Ze is misschien wel hét gezicht van Herberg de Morgenstond in Griendtsveen. Muziek staat centraal in haar leven en het liefst zingt ze bij zangvereniging Meriko Vocaal. Deze week wordt Tiny Louwers (66) uit Griendtsveen geplukt.
Tiny is een echte Griendtsveense.
Ze is er geboren, haar kinderen wonen
in het dorp en zelfs haar kleinkinderen
groeien momenteel op in het plaatsje
aan de Peel. Als kind werd ze groot
gebracht in een gezellig gezin.
“We waren met zes zussen. Het was
altijd supergezellig en nu vele jaren

later hebben we nog steeds heel veel
lol. Mijn ouders hadden een tuindersbedrijf. Ik hielp daar altijd mee aardbeien of bonen plukken.”
Naast Tiny’s werk tussen het groen,
was ze vooral veel bezig met muziek.
“We waren een ontzettend muzikaal
gezin. Mijn vader was dirigent en

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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mijn moeder sopraan in het kerkkoor
in Griendtsveen. Daar heb ik samen
met mijn ouders jarenlang gezongen.
Ook mijn zussen waren volop bezig
met muziek.” Tiny speelde bugel, maar
het liefst gebruikte ze haar eigen stem
als muziekinstrument. “Ik vind het
geweldig om te zingen. Momenteel zit
ik bij zangvereniging Meriko Vocaal in
Meterik. Het is zo’n mooie, hartverwarmende groep. Toen ik voor het eerst bij
de club kwam, voelde het meteen aan
als een warm deken. Daar is niets aan
veranderd.”
De ouders van Tiny hadden een
kampeerterrein in Griendtsveen dat de
Kamp werd genoemd. Tiny denkt met
heel veel blijdschap terug aan de periode toen ze daar woonde en werkte
in de kantine. De barakken waren vijf
weken per jaar open. Daar kwamen
verschillende groepen jonge voetballers van de Nederlandse Katholieke
Sportfederatie (NKS) elk één week
overnachten. Het feest begon al in de
eerste week als Tiny’s vader snoep
ging inkopen om tijdens die periode te verkopen. “Dat vonden wij
als personeel ook lekker”, grapt Tiny.
“De eerste week van het kamp heb ik
samen met mijn zus ontzettend veel
gesnoept. Zij at alle chocoladezoenen
op en ik de salmiakdrop, totdat ik bulten kreeg op mijn tong. Dat was echt
een fantastische tijd.”
Zelfs de ware liefde, haar man
Bert, heeft Tiny in die tijd op het kamp
gevonden. “Er kwamen ook leiders
met de groepen van de NKS mee.
Die waren natuurlijk hartstikke inte-

ressant voor een jonge dame. Als de
gasten dan aankwamen, stonden mijn
zus en ik ze van een afstandje te bekijken. Dan hielden we wel even een
korte vleeskeuring.” Haar vader moest
er niets van hebben. “Die waren over
een week toch weer weg.” Daar zat
één uitzondering tussen. “Bert kwam

VACATURE

toch weer terug; hij is uiteindelijk
gebleven.” Bert is inmiddels overleden.
In het kamp is Tiny min of meer
klaargestoomd voor het horecaleven
wat daarna op haar wachtte. Ze ging
werken bij Herberg de Morgenstond
in Griendtsveen. Deze herberg is een
speciaal plekje voor Tiny geworden.
Sterker nog, op het moment van het
interview, had ze haar laatste dag en
ging ze met pensioen. “Ik heb hier een
geweldige tijd gehad. In de 27 jaar
tijd dat ik hier heb gewerkt, heb ik
van alles meegemaakt.” Het maakte
voor Tiny niet uit welke gast de herberg kwam bezoeken. Allemaal waren
ze gelijk voor haar. “Ik weet het nog
goed dat er een keer een groep miljonairs ons kwam bezoeken. ‘Netjes
bedienen’, werd er mij verteld. Aan het
eind van de dag liepen ze ontzettend
vrolijk het restaurant uit en riepen:
‘Tiny, bedankt!’ Dat is toch mooi.”
Haar kracht haalt ze uit de waardering die ze krijgt van de gasten,
maar ook van het personeel. “Zo zei
een van de jongste werknemers laatst
tegen mij: ‘Tiny, ik vind het zo fijn om
met jou te werken’. Ja, zoiets doet wat
met je. Daar kan ik intens van genieten.” Ook aan die periode komt een
einde. “Ik kijk met een zeer positief
gevoel terug op dit stuk in mijn leven.
Nu komt er dan een periode van rust
aan, want ik ga met pensioen. Die tijd
zal ik zelf in moeten delen. Dat wordt
misschien wel lastig, maar ik vind
altijd wel iets om te doen. Zo heb ik
een grote tuin, houd ik van koken, het
huishouden en als ik me dan echt ga
vervelen, kan ik hier nog altijd terugkomen. Morgen is dan mijn afscheidsspeech. Dit zal wel even moeilijk
worden, maar ik kan terugkijken op
een fantastische tijd. Ik heb veel meegemaakt van positief tot negatief.
Dat was het zeker allemaal waard.”

TIL JIJ ONZE
WERKPLAATS MEE
NAAR EEN NOG
HOGER PLAN?

AUTOTECHNICUS /
TECHNISCH SPECIALIST
■
■
■
■
■
■
■
■

Minimaal een auto technisch
MBO diploma
Ruime ervaring binnen een
universele werkplaats
Bekwaamheid in het stellen van
diagnoses
APK 2 diplomering
Een klantvriendelijke instelling
Teamspirit
Ambitie voor het vak
Verantwoordelijkheidsgevoel

Ben jij een gedreven specialist?
Mail je CV naar Frank Hunnekens,
frank@autohunnekens.nl.
Auto Hunnekens in Meijel bestaat
uit een jong en ambitieus team van
technische en commerciële mensen
waar persoonlijke aandacht en
ontwikkeling centraal staan.

www.autohunnekens.nl
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Ans van Staveren uit Veulen dialyseert drie keer per week bij VieCuri in Venray

‘Ik leef niet met een nierziekte,
de nierziekte leeft met mij’

Drie keer per week om half acht ’s morgens, loopt Ans van Staveren (56) bij VieCuri in Venray binnen, op weg naar de dialyseafdeling. Ans kent hier alles en iedereen. Al vanaf 2011 komt ze hier om haar bloed te spoelen. Ze sluit zelf alle slangen en katheters
aan, controleert of de naalden goed zitten en of de bloeddruk in orde is. Zo’n dialysesessie duurt vier uur. Voor Ans is het als een
baan: je gaat er naartoe, doet je ding en je krijgt er veel voor terug.
en vrijdagochtend doet, we kennen elkaar
inmiddels goed en gaan als familie met elkaar
om. ’s Middags dialyseert er een andere groep
en dat geldt ook voor de dinsdag, donderdag
en zaterdag. In totaal worden er in Venray zo’n
dertig patiënten gedialyseerd. Voorwaarde
is wel dat je stabiel bent en er geen
complicaties bij jou te verwachten zijn. In dat
geval moet je naar Venlo, waar men Intensive
Care “achter de hand” heeft.’

Willi van Kuijk,
nefroloog bij VieCuri:

‘Wij monitoren
alle nierpatiënten intensief’
Willi van Kuijk is als nefroloog
(nierspecialist) sinds 2002 werkzaam bij
VieCuri in zowel Venlo als Venray. In totaal
behandelt hij, samen met drie collega’s,
ruim honderd patiënten. Verder geeft hij
voorlichting aan patiënten die moeten
gaan dialyseren, behandelt patiënten op
de poli en op zaal en houdt spoeddialyses
op de Intensive Care in de gaten.

Eén dialysesessie is als een halve marathon
Bij dialyseren lijkt het of de patiënt in rust
is, terwijl het dialyseapparaat volop draait.
Niets is minder waar. Ans: ‘De inspanning die
mijn lichaam levert is vergelijkbaar met het
lopen van een halve marathon. We bedrijven
hier eigenlijk topsport. Na zo’n ochtend
ben ik best moe. Daarom is het fijn dat het
ziekenhuis dichtbij is. Thuis slaap ik dan eerst
een paar uurtjes bij.
Ik geef soms voorlichting over dialyseren
(predialyse) en krijg in het ziekenhuis vaak
bezoek, ook van mijn vijfjarige kleinzoon
Sefke. Voor hem is het volstrekt normaal
dat oma hier wekelijks drie keer is. Soms
helpt hij met het rondbrengen van koffie en
broodjes op de afdeling, of voelt hij even aan
de slangetjes waar het bloed doorheen loopt.
“Best warm, dat bloed,” zegt hij dan!’
Lange tijd werkte Ans in een drogisterij,
waar ze met plezier in de buitendienst actief
was. Op haar vierenveertigste begonnen de
problemen met haar nieren. Een jaar later
werd de diagnose ‘ernstig nierfalen’ gesteld.
Met werken moest ze kort daarna stoppen.

2011 redde ik het met medicatie: prednison
en andere zware medicijnen met de nodige
bijeffecten. Mijn nierfunctie was inmiddels
nog maar een paar procent en dus moest ik
aan de dialyse.

Complicaties
Ans: ‘Vanwege een genetische afwijking is
een niertransplantatie voor mij geen optie. Tot

Er zijn hier in Venray vijf kamers waar
tien dialysepatiënten twee tot drie keer per
week tegelijk hun bloed zuiveren. Ik zit in de
groep die dat op de maandag-, woensdag-

Reünie
De zomervakantie is altijd een mooie
periode. Ans: ‘We zitten hier in een regio
waar veel mensen vakantie komen vieren.
Daar zijn ook nierpatiënten bij. En die moeten,
ook in de vakantie, gewoon dialyseren. Een
aantal van hen doet dat al jaren naar volle
tevredenheid bij VieCuri in Venray. Het voelt
elke keer als een soort van reünie met oude
bekenden.’

Annette Philipsen, dialyseverpleegkundige VieCuri:

‘Drie keer per week aan een
dialyseapparaat is best pittig’
Als dialyseverpleegkundige bij VieCuri in Venray en Venlo heeft Annette
Philipsen al 27 jaar lang dagelijks contact met patiënten die naar het ziekenhuis
komen om hun bloed te laten zuiveren. De dialyseverpleegkundige is
verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de dialysebehandeling en de
controles hierop.
De nierpatiënten in Venray zijn stabiel
in hun dialyses: er zijn bij hen doorgaans
geen afwijkende of lastige situaties te
verwachten. Is dat wel aan de orde dan
gaan ze naar Venlo, waar meer high care
zorg geboden kan worden.
Altijd optimistisch
Annette vindt haar werk uitdagend
en afwisselend, maar ook best pittig,
zeker als je ziet dat de kwaliteit van
leven slecht wordt. Annette: ‘Stel je eens
voor, dat je drie keer per week een hele
ochtend of middag aan een apparaat
vastzit, jaar in jaar uit. Dat is uitputtend,

je lichaam is steeds keihard aan het werk.
En je actieradius is sterk beperkt: je moet
altijd opletten met de vochtinname
(max. 1,5 liter per dag als je zelf geen
urineproductie hebt), je kunt je maar
beperkt inspannen, het hoort er allemaal
bij. Het is best bijzonder als je dan gewoon
opgewekt blijft. Mevrouw van Staveren is
zo iemand die altijd kansen ziet in plaats
van problemen en vrolijk en optimistisch
in het leven staat. Ze uit dit naar ons als
verplegend personeel, naar medepatiënten
en ook naar toekomstige patiënten die
zij voorlichting geeft over wat dialyseren
inhoudt. Heel knap.’

Daarnaast bereidt van Kuijk patiënten
voor op een niertransplantatie, doet hier
de nacontroles van en geeft supervisie en
onderwijs aan specialisten in opleiding.
Kunstnier of buikspoeling
Willi van Kuijk: ‘Nierpatiënten kunnen
hun bloed op twee manieren zuiveren: met
behulp van een kunstnier/dialyseapparaat
of via een buikspoeling. Ruim driekwart
van al onze patiënten maakt gebruik van
een dialyse-apparaat in het ziekenhuis om
hun bloed te spoelen. Circa tien patiënten
dialyseren thuis met een kunstnier. En dan
zijn er ongeveer twintig patiënten die, ook
thuis, een buikspoeling doen. Deze twee
laatste groepen komen eens in de zes weken
naar de poli voor een controle. Patiënten die
in het ziekenhuis dialyseren zien we één keer
per week tijdens de dialysevisite en twee
keer per jaar op de polikliniek.
Wekelijks is er overleg tussen nefrologen,
verpleging, maatschappelijk werk en een
diëtiste. Naast spoed- en probleemgevallen
worden daar elke keer drie patiënten
uitgebreid besproken. De huisarts krijgt
hierover aansluitend een brief, die de patiënt
online op MijnVieCuri.nl ook kan inzien.
Zo bouwen we een persoonlijke band op met
al onze patiënten.’
Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Uitreiking in Mèrthal

Starters in de regio
Ondernemersprijs in teken van
Huisje Boompje Feestje
toekomstbestendig ondernemen
In de Mèrthal in Horst wordt op donderdag 22 november de Ondernemersprijs Horst aan de Maas uitgereikt.
De genomineerden worden dit jaar beoordeeld op het thema toekomstbestendig ondernemen. Naast het
uitreiken van de Ondernemersprijs wordt ook een prijs toegekend aan de beste Jonge Ondernemer 2018.
Een adviesraad, die sinds vorig jaar
de plek inneemt van de selectiecommissie, heeft drie genomineerden
benaderd die voldoen aan de criteria
van het thema.

Voorstellen
met een pitch
Deze genomineerden zijn door een
jury bezocht en deze maakt tijdens de
avond in de Mèrthal de winnaar
bekend. Daarnaast stellen op deze
avond drie jonge ondernemers zichzelf
middels een pitch voor aan het
publiek. Het publiek kan hierna

haar stem uitbrengen via een app.
De winnaar van de Jonge Ondernemer
2018 ontvangt een voucher die
gebruikt kan worden ten behoeve van
zijn onderneming. De genomineerden
voor de Jonge Ondernemer zijn
Mark Tacken van Party Verhuur Tacken
America, Remco Cuipers en
Toon Boonen van Delaserstudio Lottum
en Ellie Thijssen van KUIF Conceptstore
Horst.
Genomineerd voor de
Ondernemersprijs zijn Marieke,
Theo en Stefan Heldens van Kurstjens
Recycling BV te Grubbenvorst, Lieke en
Joep Verstappen-Vollenberg en Henny

en Gerrit Vollenberg-Weijs van
Smaakboerderij De Gastendonk te
Horst en Jannis van den Heuvel
en Geert Groen van social
mediabureau Sociaal Kapitaal.

Buzzmaster
De avond wordt gepresenteerd
door Rens de Jong en Sjors
Rodenburg. Tijdens de presentatie
wordt gebruik gemaakt van een
buzzmaster, een systeem waarmee
smartphones worden gebruikt om
met het publiek te communiceren.
Kijk voor meer informatie op www.
ondernemersprijshorstaandemaas.nl

Export Sociëteit Limburg

Dinnissen Process Technology
wint Limburg Export Award 2018
Dinnissen Process Technology uit Sevenum heeft de Limburg Export Award 2018 gewonnen. De prijs werd op
woensdag 24 oktober uitgereikt bij Neptunus in Kessel. Het Sevenumse bedrijf liet twee andere finalisten, Leolux
en Pentair Haffmans, achter zich.
De Limburg Export Award is een
initiatief van de Export Sociëteit
Limburg en werd voor de dertiende
keer op rij uitgereikt. Dinnissen krijgt
een geldprijs van 10.000 euro en een
kunstwerk. De vakjury koos de drie
finalisten uit een shortlist van zeven

Limburgse bedrijven met elk een heldere, succesvolle exportstrategie en
een gezonde bedrijfsvoering.

Gestart in 1948
De machinebouwer uit
Sevenum begon in 1948 met het

maken van machines voor de
mengvoederindustrie. Tegenwoordig
levert het ook machines en complete
procestechnologieën aan de
voedingsmiddelenindustrie en de
chemie. BASF, Nestlé en Royal Canin
zijn enkele klanten.

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Huisje Boompje Feestje
Marleen Kleuskens-Peeters
Kerkstraat 22A
Horst
06 46 10 55 83
info@huisje-boompje-feestje.nl (actief medio december)
www.huisje-boompje-feestje.nl (online medio december)
detailhandel
02 november 2018

Activiteiten
Bij Huisje Boompje Feestje
staat het geluk van geven centraal. Wat is er nu mooier dan
iemand blij maken met een mooi
cadeau? Maar vaak is het ook
ontzettend moeilijk om een
passend of origineel cadeau te
vinden. Bij Huisje Boompje
Feestje ben je aan het juiste adres
voor mooie woonaccessoires en
cadeaus. Leuk om te geven maar
ook om te krijgen.
Sieraden, boeken, kussens,
tassen, speelgoed en nog veel
meer. Een klein winkeltje boordevol inspiratie!
Doelgroep
We leven in een tijd waar we
met zijn allen haast hebben.
Drukke baan, kinderen, sporten
en ons sociale leven nog een
beetje bijhouden. En dan het
liefst ook nog op de hoogte
blijven van de laatste trends op
het gebied van mode en wonen
en muziek.
Deze kenmerken gaan vooral
op voor de young millennials.

F e e st e l i jke
ope n i n g

DE LANGE HORST

vrijdag 2 nov 2018
10.00 uur

EVA DEWAIDE FER NAUS
BJORN SMITS PIERRE VAN HELDEN
PETER VAASSEN THEO NELLEN

Kaarten zijn te koop bij
Café De Lange, of via
www.delangehorst.nl

EEN voordelig dagje
UIT!
voor
• 2x entree kind
0
• 2x kinderpannenkoek 25,0
• 2x pannenkoek groot naar keuze
voorwaarden: actie is geldig van november 2018 t/m maart 2019.
Alleen geldig met een reservering en vermelding van de actie.
Niet geldig in combinatie met andere acties en arrangementen.

Onderscheidend vermogen
En wat biedt Huisje Boompje
Feestje dan ten opzichte van het
huidige aanbod in het centrum
van Horst?
Een kleine gezellige winkel
waarin we ons volledig richten op
het geluk van geven. Een cadeautje voor jezelf of iemand anders;
dat maakt ons niet uit. Het wordt
met zorg uitgezocht en natuurlijk
ook mooi ingepakt.
Het is weer bijna december.
De maand waarin we elkaar
graag verrassen. Of het nu een
cadeautje voor je opa is of een
leuk kerstpakket, Huisje Boompje
Feestje denkt graag mee!

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice

ZONDAG 25 NOVEMBER

AANVANG 18:45 uur

Zij worden non-stop geïnspireerd
met mooie plaatjes op sociale
media en vertalen dit dan graag
zo snel mogelijk naar hun eigen
leven.
Huisje Boompje Feestje richt
zich vooral op deze doelgroep
door een winkel te bieden waar
inspiratie en styling op het gebied
van wonen en cadeaus voorop
staan.

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

woonaccessoires &
cadeaus
Kerkstraat 22a
5961 GD Horst

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

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

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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Restaurant Vitellius
Kerkstraat 11,
5975 BH Sevenum
T: 077 467 43 46
r e s t a u r a n t

www.vitellius.nl

Gefeliciteerd met jullie nominatie;
we zijn benieuwd naar de uitslag... Succes!

Jannis en Geert,

Leraren Dendron op werkbezoek
Alle medewerkers van het Dendron College in Horst bezochten dinsdag 30 oktober bedrijven en
instellingen in de regio. Doel van de dag, die in samenwerking met ondernemersvereniging O-twee
was georganiseerd, was dat mensen uit het onderwijs oog krijgen voor werkgelegenheid in de omgeving van de school en voor wat bedrijven te bieden hebben voor toekomstige werknemers. Een groepje
bracht ook een bezoek aan Kempen Communicatie in Horst, waar zij meer uitleg kreeg over het bedrijf.

gefeliciteerd
met jullie nominatie!
Team Boscafe het Maasdal

Tienrayseweg 10b Horst • T: 077 - 397 03 34 • www.restaurantboscafe.nl

Toverland krijgt pluim
Burgemeester Ina Leppink-Schuitema van gemeente Horst aan de Maas reikte donderdag 25 oktober een
pluim uit aan Caroline Kortooms-Maessen, algemeen directeur van Attractiepark Toverland in Sevenum.
De ‘Pluim’ is een persoonlijke
waardering van de burgemeester voor
inwoners, organisaties, verenigingen
of instanties uit Horst aan de Maas.
Hiermee kan de burgemeester erkenning uitspreken voor de bijzondere
verdiensten, ook als die niet in aanmerking komen voor een gemeente-

lijke- of koninklijke onderscheiding.
Toverland heeft dit jaar diverse internationale awards in ontvangst genomen.
Zo werd het park in Spanje en Duitsland
uitgeroepen tot Beste Attractiepark
van Europa. In totaal won Toverland
dit najaar al negen prijzen. Caroline
Kortooms laat weten erg trots te zijn

op deze awards. “Het is geweldig dat
Toverland tot ver over de landsgrenzen
gewaardeerd wordt door zowel de fans
als de branche.” Hier sloot burgemeester Leppink-Schuitema zich bij aan.
“Daarom deze blijk van waardering
voor de inzet van directie en medewerkers van Attractiepark Toverland.”

Gefeliciteerd
anco lifestyle centre
Venrayseweg 114, Horst
www.ancolifestylecentre.nl

met de nominatie!

Adver torial

Jan Zanders bij
Vakgarage Maashorst
Met trots kunnen wij u mededelen dat per 1 januari Jan Zanders bij ons in dienst komt.
Jan heeft 19 jaar met veel plezier
bij Autobedrijf Hay Peeters in Horst
gewerkt. Nu Autobedrijf Hay Peeters
de deuren gaat sluiten zijn wij met Jan
Zanders de samenwerking aangegaan.
Jan Zanders, 56 jaar, wilde graag in de
regio actief blijven om zijn geliefde vak
te kunnen uitvoeren. We zijn blij dat Jan
ons team komt versterken!
Vakgarage Maashorst is hét adres
voor verschillende werkzaamheden
rondom uw auto. Wij bieden een fullservice aanbod van APK en onderhoud,
reparatie en schadeherstel. Met ons
uitgebreide occasion wagenpark én
verkoop op aanvraag, kunnen wij u
voorzien van een auto helemaal naar
uw wensen.

Gefeliciteerd met jullie
nominatie en heel veel succes!

St. Jansstraat 32, Meterik, 077 398 37 00
info@vakgaragemaashorst.nl
www.vakgaragemaashorst.nl

Versterkt uw kracht!
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‘We geloven in de kracht van sociale
verbindingen’
Jannis van den Heuvel en Geert Groen van Sociaal Kapitaal in Horst zijn genomineerd voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas.
Het nog jonge bureau richt zich op social media marketing en helpt bedrijven bij hun sociale media-strategie.

De tijd dat je als ondernemer alleen een
website hoefde te hebben waarop je af en
toe een berichtje plaatste, ligt al lang achter
ons. Facebook, LinkedIn, Instagram: als bedrijf
is het belangrijk om je ook op deze sociale
media te profileren. Sociaal Kapitaal richt
zich op social media marketing in de breedste zin van het woord. Of het nu gaat om het
schrijven van webteksten, het verzorgen van
workshops,het bijhouden van een blog of
het volledig beheren van sociale platforms.
“Wij geloven in de kracht van sociale verbindingen om zo bedrijven naar een hoger
plan te tillen”, zegt eigenaar en social marketeer Jannis van den Heuvel. Hij richtte Sociaal
Kapitaal in 2014 op. “Ik merkte dat veel
bedrijven nog te veel traditioneel denken als
het gaat over marketing en communicatie.
Ze denken in sales, alleen gericht op éénrichtingsverkeer in communicatie. Social media
marketing biedt een andere manier van inter-

actie met de doelgroep. Eentje die is gericht
op interactie, heel specifiek adverteren,
remarketing en branding. Er was nog geen
bedrijf dat zich daar op richtte. Met social
media marketing extreem gericht kunt adverteren op doelgroep. Álles wat mensen doen
online wordt gemeten; zodoende worden
daar profielen van gemaakt. Deze profielen
zijn vervolgens weer interessant voor ons als
marketeer, omdat je dan heel gericht content
kunt verspreiden.”
In de wereld van social media marketing volgen de trends elkaar razendsnel op,
zegt mede-eigenaar Geert Groen. “Er komen
dagelijks nieuwe functies bij. We zorgen
ervoor dat we continu op de hoogte blijven
van de nieuwste ontwikkelingen.” Dat geldt
ook als het gaat om het werkproces. Van den
Heuvel: “Voor ons is het belangrijk om een
goede balans tussen werk en privé te creëren. We willen af van het klassieke denken,

feliciteert

Jannis
en Geert

met hun
nominatie

niet 8 uur naar een scherm staren. Als uit
onderzoek blijkt dat een 6-urige werkdag
net zo effectief is als een werkdag van 8 uur,
waarom zouden we dat dan niet invoeren?”
“We hebben gekozen voor een werkomgeving waar plezier en rust centraal staan”,
vult Groen aan. “Er is een plek om te gamen
met je collega’s en we denken erover om ook
een ruimte in te richten waar mensen even
kunnen mediteren of een powernap kunnen
doen.”
Van den Heuvel en Groen kennen elkaar
al sinds hun geboorte; hun moeders lagen
naast elkaar op de kraamafdeling en ze studeerden samen communicatiewetenschappen
aan de Tilburg University. Naast collega’s zijn
ze ook vrienden. “We vertrouwen elkaar volledig”, zegt Van den Heuvel. “We overleggen
uiteraard wel, maar controleren elkaar niet.
Anders kun je ook niet samen ondernemen.”
Waar Groen zich voornamelijk richt op het

visuele aspect, is Van den Heuvel de strateeg
van de twee. “We vullen elkaar goed aan”,
lacht Groen.
In 2017 werd samen met twee
andere marketingbedrijven, Effecty en
Marketingmakkers, HUB73 opgericht, een
bedrijfsverzamelgebouw aan de A73.
Door middel van kruisbestuiving en samenwerking versterken de bedrijven elkaar.
Hoewel de organisaties zich deels op dezelfde
markt richten, zijn de kansen groter dan de
bedreigen, zegt Van den Heuvel. “We gaan
ieder uit van onze eigen kracht en identiteit, maar zoeken wel de samenwerking op.”
Groen: “We kunnen elkaar ondersteunen en
plukken daar de vruchten van. We willen
laten zien dat de leuke en creatieve bureaus
niet alleen in de Randstad of Eindhoven te
vinden zijn. Ook in Noord-Limburg zijn er voor
nieuw talent volop kansen om zich te ontwikkelen.” Inmiddels hebben er zich nog enkele
andere bedrijven aangesloten bij HUB73.
Twee marketingbedrijven Studio Smelt en
Luc Versleijen en twee andere bedrijven:
Clooser (Mindfullness) en In Front Solutions
(technische tekenaars). “Het hoeven niet per
se marketingbedrijven te zijn die zich bij ons
aansluiten. Als ze onze filosofie van ‘work,
play en grow’ maar onderschrijven.”
Gericht op de toekomst willen de twee
ondernemers groeien met beleid. Van den
Heuvel: “Daarnaast willen we focus blijven
houden op waar we goed in zijn, zodat we
daarin de beste kunnen zijn. HUB73 vormt
een essentieel onderdeel van deze ambitie,
omdat we op deze manier samen sterk kunnen zijn en gemakkelijker personeel kunnen
werven. Daarnaast zijn we heel benieuwd
wat er in de komende jaren gaat gebeuren
op het gebied van social media marketing.
Wat gaat er gebeuren met virtual reality?
Of augmented reality? Welke platforms
gaan nog groeien en welke gaan omvallen?
Natuurlijk hebben we wel onze verwachtingen, maar soms kan het hard gaan. Kijk maar
naar Hyves, die binnen een paar maanden
omviel. Juist deze verschuivingen in de markt
bieden enorme kansen voor Sociaal Kapitaal,
omdat geen bedrijf alle ontwikkelingen kan
bijhouden.”

Jannis en Geert,
gefeliciteerd met jullie nominatie

#kempencreeert

12

opinie

01
11

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Investeer in de toekomst’
Het College van B&W van Horst aan de Maas reserveert de komende vier jaar 1,5 miljoen euro voor nieuw algemeen beleid. Daarnaast reserveert men 30 miljoen euro voor nieuwe investeringen. Als het aan de inwoners van Horst aan de Maas ligt, mag er geld worden besteed aan onder
andere woningbouw, leefbaarheid en maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
De inwoners van Horst aan de Maas
vinden het vooral belangrijk dat gekeken
wordt naar de toekomst. Nieuwe (huur)
woningen zijn hard nodig, vinden zij.
“Al decennia lang is er in Horst aan de
Maas een tekort aan woningen, dat
urgenter is geworden door de toename
van arbeidsmigranten die ook een beroep
doen op de huizenmarkt.” Ook mag er meer
geïnvesteerd worden in duurzaamheid.
“Investeer in de toekomst, met name
infrastructuur (minder ongelukken, minder
onderhoud op termijn) en duurzaamheid
(lagere toekomstige kosten en beter voor het
milieu)”, zegt iemand. Een ander laat weten:
“Als Horst aan de Maas bekend wil staan als
de gezondste gemeente zul je daarin moeten

Inwonerspanel

1.672 leden

Woningbouw
Leefbaarheid
Zorg

Waar mag de gemeente
in investeren?
investeren. En dat iedereen meetelt en zich
happy voelt in onze gemeente. Duurzaamheid
past hier prima bij.”

grote rol spelen.” Ook mag er volgens sommiAnderen zien juist liever dat er wordt geïngen wel eens kritisch gekeken worden naar de
vesteerd in kunst en cultuur. “Er is jarenlang
fors bezuinigd. Begrijpelijk en op alle terreinen. gemeente zelf. “Er mag geïnvesteerd worden in
een kleinere maar betere
De kunst- en cultuuractiambtelijke organisatie en
viteiten zijn echter extra
een kwalitatief hooghard getroffen. Het is
waardige visie op de
tijd voor een inhaal‘Duurzame energie’
toekomst van Horst aan
slag”, vindt deze per‘Leefbaarheid kleine dorpen’
de Maas in zijn omgesoon. “ Daar komt bij
ving.”
dat Horst aan de Maas
‘De dorpen rond Horst’
TipHorstaandeMaas
grote ambities heeft
is een samenwerkings
Gezondste regio te zijn.
verband tussenDaarbij is veel aanHALLO Horst aan de Maas
dacht voor ‘lichamelijke
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aangezondheid’. Terecht. De mens is echter meer
melden voor de volgende enquête, kijk op
dan een lichaam. Ook de geest heeft aandacht
www.tiphorstaandemaas.nl
nodig en daarin kunnen kunst en cultuur een

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

Kiest u voor kwaliteit?

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

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

dealer van

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

Bespreking poll week 42

Samenwerking Reindonk en Omroep Venlo is goede zet
Een meerderheid van de stemmers op deze poll, 58 procent, ziet een
samenwerking tussen Omroep Reindonk en Omroep Venlo niet zitten.
Zij zijn bang dat Reindonk zo wordt opgeslokt door Venlo. Het bestuur
zetelt in Venlo, wie zegt dat zij oog heeft voor het lokale nieuws in Horst aan
de Maas? Op onze Facebookpagina reageert Theo van Heijster: “De eigen identiteit gaat verloren, minder zendtijd voor Horst aan de Maas. Ieder vecht voor
zijn eigen hachje, er zal minder aandacht zijn voor de zender, schaalvergroting

is lang niet altijd verbetering. Liever iets kleinschaliger en dichter bij de mensen met een eigen gezicht. En absoluut niet bij Venlo.” De overige 42 procent
ziet er wel de voordelen van in. Reindonk kan zo profiteren van de ervaring
en professionaliteit van de omroep in Venlo en een kwaliteitsslag maken.
Door naast vrijwilligers ook betaalde krachten in te zetten, kan de omroep nog
meer een serieus nieuwsmedium worden. Daarmee kan ze haar toekomst veiligstellen.

Cash betalen is passé

eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

Stichting Lezen en Schrijven is bezorgd over het feit dat Nederlanders steeds
minder met cash betalen.
Vooral laaggeletterden hebben moeite met het betalen via de pin. “Mensen
die goed kunnen lezen en schrijven kunnen makkelijk op apps kijken, dat is dat
voor veel laaggeletterden ontzettend lastig. Zij hebben met cash betalen een
manier om daar goed zicht op te houden”, aldus de stichting. Maar ook ouderen vinden het soms lastig om te pinnen. En wie op zijn budget moet letten,
kan beter cash betalen. Zo glippen er niet ongemerkt euro’s tussendoor en kun
je beter zicht houden op wat je uitgeeft.

Huismus

Aan de andere kant is pinnen een snelle, veilige en eenvoudige manier van
betalen. Je hebt eigenlijk altijd gepast geld op zak en hoeft niet een portemonnee vol met biljetten en losse munten mee te nemen. En ook voor de winkelier
is het fijner wanneer mensen met de pin betalen. Dat scheelt weer lange rijen
aan de kassa. De Nederlandsche Bank maakte deze week de cijfers over het
betaalgedrag van Nederland bekend. Het bleek dat 61 procent van de aankopen
het afgelopen halfjaar met de pinpas werd betaald. Vier jaar geleden was het
nog andersom, toen werd voor 60 procent met cash geld betaald.
Cash betalen is passé. Wat vindt u?

Ik ben een echte huismus,
gehecht aan thuis. Thuis is
Horst aan de Maas, thuis is
Melderslo. Hoewel ik al ruim
drie jaar in Tilburg studeer,
reis ik liever dagelijks 2,5 uur
met de trein dan dat ik daar
ga wonen. Ik wil hier blijven,
ook als ik straks klaar ben
met studeren. Dat toekomstbeeld lijkt echter steeds
moeilijker te realiseren.

Uitslag vorige week (week 43) > De wintertijd moet worden afgeschaft > eens 57% oneens 43%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Greenport: curatele of raadsenquête?
Ruim vier jaar geleden waren er contacten met de verantwoordelijk
wethouder voor Greenport. Één van de onderwerpen was de zorg of er
wel kwalitatief sterke bedrijven werden gezocht die gevarieerd en
kwalitatief goed werk zouden kunnen bieden. Sterke bedrijven die
investeerden en zouden blijven. Dat zou ook jongeren aantrekken,
binden en kansen bieden. Het contact was niet geruststellend.
Resultaat vier jaar later: eenzijdig en sterk op logistiek gerichte
bedrijven. Weinig gevarieerde en
kwalitatieve banen. Eenzijdige activiteiten. Overmaat aan inhuurkrachten. Beperkte investeringen door de
bedrijven zelf, zodat ze makkelijk
weer naar elders kunnen vertrekken.
De grond moest kennelijk zo snel
mogelijk verkocht worden. Visie ontbreekt. Een gevarieerde prijsstelling

om grond voor hoogwaardige bedrijven te behouden is er niet. Op energiegebied zijn kansen blijven liggen.
Geen eisen bij de verkoop van grond
om zonnepanelen op de gebouwen te
plaatsen. Gemiste kans om oppervlak
voor twee doelen te gebruiken in verband met de energietransitie. Dit zal
niet het enige zijn waar niet over
nagedacht is. Kansen voor een oplettende wethouder. Een oplettende.

Helaas moet de raad al langere
tijd constateren dat er van haar
wensen weinig terechtkomt ondanks
dat de wethouder hier meerdere
malen toe is opgeroepen. Eerst door
D66 en SP, later ook door de grootste partij en vervolgens door de hele
raad. Dit bestuurlijk matige optreden heeft er nu zelfs toe geleid dat
er een werkgroep in de raad wordt
opgezet om meer invloed uit te oefenen. Prima zo’n werkgroep. Begin uit
te zoeken waar het fout ging. Op de
leerpunten kun je dan verder bouwen. De vraag is nu of die werkgroep
een soort ‘onder curatele stellen’ van
de wethouder voor ogen heeft of een
verkapte raadsenquête.

Door de eenzijdige resultaten
is er wel een groot arbeidstekort
ontstaan dat opgelost wordt met
het aantrekken van medewerkers
van ver, waarvoor dan weer huisvestingsoplossingen moeten worden gevonden. Problemen ontstaan
door gebrek aan visie. Veel waarschuwingen aan de wethouder.
Hij vindt geen keer ten goede.
De verscherpte aandacht van de raad
is dan ook hard nodig. Het beste is
misschien wel een raadsenquête.
En in de tussentijd de wethouder
maar onder curatele?
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

PERFECT FINISH BV
SYSTEEMBOUW VAN LOODSEN EN BEDRIJFSPANDEN

ASBEST?

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

GENENBERG 19 / 5872 AL BROEKHUIZEN
077 374 56 36 / WWW.SMEDTSBEDRIJFSHALLEN.NL

www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Niet alleen zijn de huizen in
Melderslo (en in de hele
gemeente trouwens) ontzettend
duur, er is ook een schrijnend
tekort aan woningen.
Ieder huis dat hier te koop
komt, is binnen no time en vaak
ook ver boven de vraagprijs
verkocht. Aan huurwoningen is
er vrijwel niets. In ons
H-Magazine over wonen dat
afgelopen september uitkwam,
stond een infographic dat dit
probleem bevestigde. Per 1
september dit jaar stonden er in
Melderslo drie huizen te koop
volgens Funda. Te huur was er
helemaal niets. In veel andere
kernen was het niet veel beter
gesteld. En dat terwijl ik om me
heen vooral geluiden hoor van
starters die op zoek zijn naar
een woning in Horst aan de
Maas, juist omdat het hier zo
fijn wonen is. Als je een woning
hebt, tenminste.
Ik vraag me af of ik, als ik
over anderhalf jaar hopelijk
klaar ben met studeren, wel de
kans krijg om hier op mezelf te
gaan wonen, of dat ik als ik dat
wil over tien jaar nog steeds in
Hotel Mama woon. Gemeente
Horst aan de Maas wil haar
jongeren graag behouden,
maar met het tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen
wordt het die jongeren wel
lastig gemaakt. Hoe graag ik
ook wil blijven, tot mijn 30e
thuis wonen zie ik, huismus of
niet, toch ook echt niet zitten.
Aniek
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Tijs Hermkens

Introvert?
Ik ben nooit echt haantje
de voorste geweest of iemand
die nou echt opvalt in de klas
tussen alle andere 32 studenten. Nee, dat sowieso niet en
dat hoeft ook helemaal niet.
Maar dan moet je me niet
gelijk stil, rustig of saai noemen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tijs Hermkens
13 jaar
Lottum
Dendron College

Heb je een bijnaam?
Ja, heel veel mensen noemen me ook
wel Tieske. Zelf vind ik deze bijnaam
wel grappig en leuk.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben meestal precies op tijd gelukkig.
Ik probeer eigenlijk altijd iets te vroeg
te zijn, want dat vind ik zelf fijner, maar
vaak lukt dat me net niet.
Wat is je favoriete hobby?
Ik speel zelf graag klarinet. Dit doe
ik inmiddels al vijf jaar. Ik heb iedere
week les en ik speel ook bij de harmonie van Lottum. Ik doe dit met veel passie en liefde en ik vind het elke week
nog even leuk om te doen. Ik wil er het
liefste zo lang mogelijk mee door gaan.
Dag of nacht?
Ik heb het liefste dag, omdat je dan
veel kunt doen. Ik ben altijd druk bezig

met van alles en ik hou totaal niet van
stil zitten.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou mijn leven weleens willen ruilen
met Ed Sheeran, omdat hij een grote
artiest is en hij is mijn muzikale voorbeeld. Ik vind zijn liedjes heel erg goed
en zijn stem heel erg mooi. Hij treedt
vaak op bij hele grote concerten en dat
lijkt me supervet om een keer mee te
maken, want ik hou zelf ook heel veel
van optreden.
Hoe wil je graag dat anderen jou zien
als ze je voor het eerst ontmoeten?
Ik wil het liefste dat ze mij zien als
een positieve, lieve en enthousiaste
jongen, die graag anderen helpt.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Ben niet te onzeker en geniet van het
leven en pak vooral alle kansen die je
kunt pakken.
Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Mijn laatste cijfer was voor een toets

Nederlands, dat was een 7,8. Ik vind
Nederlands gelukkig niet zo moeilijk en
ook deze toets ging gelukkig goed.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik denk dat dat de beslissing was of ik
wilde optreden op een feestje. Op die
vraag heb ik na enige twijfel natuurlijk
ja gezegd , want ik hou erg veel van
optreden en vooral van zingen.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Ik denk het verhaal dat ik vroeger als
klein kind veel showtjes wilde geven in
de kelder bij ons thuis. Dat deed ik echt
supervaak en dat vond ik altijd geweldig om te doen! Als ik er nu aan terugdenk, moet ik er zelf stiekem ook wel
om lachen.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik zing superveel! Dat is ook het liefste
wat ik doe en het liefste zoveel mogelijk, dus ik denk dat dat wel een verslaving van mij is.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?

Crist Coppens
Alleen dinsdag 6 november 2018

Gehakt half-om-half
Hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Dat is het liedje Ego van Willy Wiliam.
Dat was het nummer dat aanstond
toen ik voor het eerst op de kamer
van mijn oma kwam toen ze was
overleden. Ik moet er zelf steeds aan
denken als ik dit nummer beluister of
hoor.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik denk in de film Sobibor. Niet per se
omdat dat een leuk verhaal is, maar
omdat het gaat over een jodenkamp en
ik zelf wel benieuwd ben hoe het is als
je daar zelf in speelt en meemaakt hoe
het daar vroeger aan toe ging.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Nee, zelf geloof ik niet in buitenaards
leven, maar ik begrijp wel de mensen die er wel in geloven, wat dat kan
natuurlijk ook.
Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Mijn beste vriend heb ik ontmoet op de
basisschool. Toen speelden we al altijd
met elkaar en we zijn nu nog steeds
goed bevriend.

Dat mag je natuurlijk wel
vinden, maar als ik met de
juiste mensen ben en ik me
comfortabel voel, kan ik een
heel ander mens zijn. Zeker niet
rustig dus. Je kunt het beter
introvert noemen. Er is nu
eenmaal een verschil tussen
introvert en extravert. Het verschil is dat de mensen die
praten extravert zijn en de
mensen die vooral luisteren
introvert zijn. Ik moest laatst
ook een opdracht maken met
een aantal andere vrienden.
We moesten de aandacht trekken van een persoon. Niet dat ik
daar op zat te wachten, maar je
kon de introverten en de extraverten er zo uithalen. Misschien
krijg je bij het woord introvert
al snel het idee dat je liever
extravert wilt zijn. Zelf vind ik
dat ook wel. Je kunt makkelijker
met mensen praten en je laat
bijvoorbeeld meer van je zien.
Ik vind het helemaal prima om
een introvert iemand te zijn.
Over het algemeen kun je je
beter in anderen inleven en een
introvert is nogal bedachtzaam.
Eerst denken en dan pas doen.
Er wordt over het algemeen ook
nadelig gedacht over introverten. Ik ben zeker niet het uiterste van een introvert. Dat vind
ik nergens op slaan. Ik wilde
eigenlijk nu een goed statement zetten, maar je moet
gewoon weten dat iedereen
mooi is wanneer je diegene
leert kennen. Bij sommigen is
dat moeilijker, maar uiteindelijk
stelt iedereen zich voor je open
als je ze waardeert op hun
eigen manier.
Liefs, Iris
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Op dinsdag 6 november vergadert de gemeenteraad

Raadsavond
Meepraten
Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden
kunnen deelnemen) en een besluitvormend
gedeelte. Tijdens de voorbereidende vergadering kunnen inwoners gebruik maken van het
burgerpodium. Daarnaast kan men zich aan-

Grubbenvorst - Cuijck

melden voor spreekrecht m.b.t. het agendapunt

ring en de lijst van ingekomen stukken.

ingekomen brieven/ raadsinformatiebrieven en

Meer informatie over de agendapunten leest u

de voorbereidende behandeling van raadsvoor-

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

stellen voor de volgende vergadering. Wilt u

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

gebruik maken van het burgerpodium of het

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

U kent het misschien van tv of uit de krant: omgewaaide bomen op de spoorbaan, takken in de

spreekrecht? Neem dan vóór de vergadering

bibliotheek.

bovenleiding, herfstbladeren die gladheid veroorzaken op de rails. Dat leidt tot onveilige situaties

Snoeiwerkzaamheden langs het spoor
en vertragingen op het spoor. ProRail wil dit voorkomen door het groen langs het spoor goed te

contact op met de grifﬁer, de heer
R. Poels, tel: (077) 477 97 70 of 06 - 51 85 28

Meer informatie

onderhouden. Van maandag 12 november tot en met vrijdag 7 december doen ze dat ook langs het

91 of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

De openbare vergadering is in de raadzaal

traject Venlo-Venray. En wel overdag op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur.

van het gemeentehuis en begint om 19.00 uur.
Agenda

De besluitvormende vergadering is gepland

Op de agenda van de voorbereidende vergade-

vanaf 22.30 uur. Afhankelijk van het verloop

ring staat onder andere de prestatieafspraken

van de voorbereidende vergadering kan dit tijd-

tussen gemeente en woningbouwcorporaties.

stip maximaal een half uur vervroegd worden.

Op de agenda van de besluitvormende verga-

U kunt de vergadering ook live volgen via
www.horstaandemaas.nl/raad.

dering staan het verslag van de vorige vergade-

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Afspraak bij de gemeente:
direct en snel geholpen!

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

Grubbenvorst

Meerlo

Pastoor Jeukenstraat 27

Middelreuvelt 47

De Cocq van Haeftenstraat 13

U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? Vanaf 1 januari maakt u hiervoor

Schuttersweide 11

een afspraak. U kunt een afspraak maken op www.horstaandemaas.nl, of telefonisch

Broekhuizenvorst

Past. Vullinghsplein 1

Melderslo

via (077) 477 97 77.

Zeelberg ongenummerd

Venloseweg 45, 51, 53, 55

Herenbosweg 36a

Zeelberg – Hoek
Alleen voor een geboorte- of overlijdensaangifte of het afhalen van uw rijbewijs, paspoort of

Ooijenseweg

legitimatiebewijs hoeft u geen afspraak te maken.

Zeelberg-noordzijde

en 57
Sevenum
Horst

Staarterstraat 6

Witveldweg 104 en 106

Kleefsedijk 29b
Vinkepas 16

Online regelen: Overigens kunt u veel zaken ook online regelen, zoals het doorgeven van een

Evertsoord

Westerholtstraat 14

verhuizing. Kijk hiervoor op www.horstaandemaas.nl

Patersstraat 4

Schoolstraat 15
St. Lambertusplein 6

Griendtsveen

Gemeente zoekt accountantsbureau
Gemeente Horst aan de Maas zoekt een accountant voor de jaarrekeningen. Hiervoor is een

Sphagnumweg,
kavel 16

Tienray
Nieuwe Baan 10

Kronenberg
Kulbergweg 8

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming Berkelstraat 42

aanbestedingsprocedure gestart. Kijk voor meer informatie op www.horstaandemaas.nl

Burgemeester Ina Leppink-Schuitema mocht afgelopen week maar liefst twee 60-jarige huwelijksparen bezoeken. Het echtpaar Cox-van Rengs uit Horst (foto links) en het echtpaar Linders-Verheijen uit
Sevenum (foto rechts) werden persoonlijk door haar gefeliciteerd.
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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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Zien en gezien worden
‘s Morgens je ogen open maken en na enkele seconden een redelijk
duidelijk beeld hebben van wat je ziet is heel gewoon voor de meeste
mensen. Voor sommigen is het ff zoeken naar een bril maar dan is het
ook alweer een stuk duidelijker allemaal. Heel gewoon.
Als je altijd goed hebt kunnen
zien is het moeilijk voor te stellen
wat mensen met een oogaandoening allemaal wel, nauwelijks of
niet zien. Hoe gemakkelijk kun je
je dan verplaatsen in het verkeer?
Houden andere verkeersgebrui-

kers rekening met jou? Welke obstakels zijn er? Afgelopen week heb ik
een uur mee kunnen maken hoe het
leven van mensen met oogaandoeningen in het verkeer is. Met een aantal
mensen hebben we, onder begeleiding van slechtzienden, deelgeno-

men aan een wandeling door de stad
Nijmegen. We werden voorzien van
een virtuele bril en gingen ervaren
hoe het is om met een oogaandoening deel te nemen aan het verkeer.
Banken en plantenbakken die mooi
ingepast waren in het straatbeeld, of
putdeksels die net te hoog of te laag
in de straat waren weggewerkt, bleken ineens obstakels te zijn. Net als
ribbelroutes die her en der volstonden
met fietsen. Deze ervaring helpt mij

om als raadslid (letterlijk en figuurlijk)
door een andere bril naar eventuele
obstakels voor de slechtziende medemens in onze gemeente te kijken en
daar verbetervoorstellen voor te doen.
Wat we zeker zelf al kunnen doen is
trottoirs en voetpaden vrijhouden van
obstakels. Voor de één kleine moeite
voor de ander een groot plezier.
Gewoon Samen Doen.
Frenk Peeters,
CDA Horst aan de Maas

Handhaving bij illegale huisvesting
Al vaker heeft de SP gepleit voor een betere en dus consequentere
handhaving door de gemeente. Willen we dan op alles en iedereen
handhaven? Natuurlijk niet.
Denken we dat alles 100 procent
te handhaven is? Ben je gek. Is er
eindeloos geld beschikbaar voor
handhaving? Dat kan niet, we moeten keuzes maken. En, handhaving is
geen doel op zich, maar bedoeld om
in te grijpen als het echt nodig is.
Daarom geven we ook aan wanneer

we wél altijd handhaven, bijvoorbeeld
bij gezondheidsrisico’s voor mens, dier
en milieu, of bij illegale woonsituaties.
Maar hoe werkt dat dan in de
praktijk van vandaag? Een eigenaar
van een recreatiepark klaagt al jaren
over het feit dat er illegale bewoning
op zijn park plaatsvindt, meldt dit bij

Workshop 'Bereik meer
met je geld'
13 november in Venray
Wil jij ook meer bereiken met je geld? Leer in 1,5 uur dat een
groter bedrag opbouwen écht mogelijk is. Voor info en
aanmelden: rabobank.nl/strakshebjehetnodig

de gemeente, maar er gebeurt niets.
Dan spreekt hij de raad daarover toe
en komt met een concrete werkbare
oplossing. De verantwoordelijk wethouder geeft aan eerst onderzoek te
willen gaan doen en te gaan kijken
hoe andere gemeentes dit aanpakken. Pas over drie maanden komt dan
de reactie. Wat de SP betreft veel te
laat. De VVD dient daarop een motie
in om direct aan de slag te gaan met
handhaving hier. Alle partijen geven

aan het een sympathieke motie te vinden, maar alleen de SP gaat achter de
motie staan. Daarbij niet te vergeten
dat in het nieuwe coalitieprogramma
handhaving juist als speerpunt wordt
genoemd. De SP staat voor een krachtdadig beleid met betrekking tot handhaving en het nakomen van gemaakte
afspraken hierover. Dus college: niet
wachten maar de plannen uitvoeren.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Kom maar op met de toekomst

OPEN DEUR DAGEN
ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 NOVEMBER
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

HERFSTACTIE:

Garagedeuren

GRATIS MOTOR

Zonweringen

OP SECTIONAALDEUR

Kunststof kozijnen

T.W.V. € 515,00 INCL BTW

SHOWROOM: MOLENSTRAAT 18, MEIJEL
WWW.MATHPEETERS.NL
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Ruim baan voor de avonturiers
Doelen stellen, keuzes durven maken, ontdekken, blijven ontwikkelen, versnellen, de juiste schaal kiezen, netwerken en medewerkers structureel tijd geven om ideeën uit te werken, dat zijn volgens
McKinsey de factoren die bijdragen aan innovatie. In Horst aan de
Maas kiest D66+Groenlinks samen met de coalitiepartners voor
bedrijven die dit nastreven en kiezen voor toekomstbestendige
productie.
We onderstrepen dan ook de
oproep voor kwaliteit in plaats
van kwantiteit van CDA vorige
week in de HALLO. Hier worden
terecht vraagtekens gezet bij

de grondverkoop bestemd voor
grote logistieke hallen. Ook D66GroenLinks kiest nadrukkelijk
voor duurzame, daarmee
toekomstbestendige, manier van

ondernemen. Wij hebben eerder
tegen de komst van een grote
logistieke hal gestemd.
Een goed voorbeeld van innovatief ondernemen is de champignonsector met diverse ondernemers
uit onze gemeente, die onlangs de
landelijke pers haalde met de ontwikkeling van vegetarische burgers. Daarmee spelen ze slim in op
de groeiende vraag naar duurzame
en vegetarische producten. En er is
ambitie: onlangs zijn er robots aan-

geschaft om te anticiperen op groeiende vraag.
Ze laten zien dat het kan: het
stimuleren van een duurzame
levensstijl én het creëren van
hoogwaardige werkgelegenheid.
D66+GroenLinks verwelkomt deze
avonturiers. Experimenteren loont.
Wil je meepraten? K
omende zaterdag zitten we weer
om 11.00 uur in de bieb in Horst.
Eveline Baas,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

De gemeente open op zaterdag en zondag?
In de raadsvergadering van 23 oktober is gesproken over het
werken op afspraak vanaf 1 januari 2019. Een ontwikkeling die wij
toejuichen omdat dit leidt tot betere dienstverlening. U hoeft niet te
wachten en wordt veel gerichter geholpen.
Op donderdag 25 oktober
werd in het gemeentehuis ’t
Plein, de fysieke locatie van de
Gezondste Regio 2025, officieel
geopend. Het is tevens het
toeristisch informatiepunt. Een
plaats waar inwoners, bedrijven,
organisaties en zeker ook toeristen
informatie kunnen krijgen over

gezondheid en over wat er te doen
is in Horst aan de Maas. Ook deze
ontwikkeling juichen we toe omdat
we vinden dat het gemeentehuis
veel meer het huis van ons allemaal
moet worden.
Een gemeentehuis waar ook
ruimte is voor andere activiteiten
dan die van de gemeente.

Maar hoe raar is het eigenlijk
niet in deze tijd dat inwoners en
toeristen die informatie alleen
maar tijdens kantooruren kunnen
krijgen? Sta je als toerist of als
inwoner op zaterdag en zondag
voor de gesloten deur van het
gemeentehuis. Raar is het ook
dat het gemeentehuis niet iedere
avond, op zaterdag en misschien
zelfs wel op zondag open is.
De gemene deler dus tussen
deze ontwikkelingen die we
toejuichen, zijn de openingstijden

van uw gemeentehuis. Behalve
een paar uurtjes avondopenstelling
zijn de openingstijden niet
aangepast aan de huidige tijd.
Een tijd waarin we het gewoon
vinden dat we vrijwel de hele
week door boodschappen kunnen
doen. Het wordt hoog tijd dat de
openingstijden van de gemeente
worden verruimd. Het college heeft
toegezegd dit te gaan onderzoeken.
Richard van der Weegen,
PvdA Horst aan de Maas

Geld voor onderwijshuisvesting is noodzaak
Elke gemeente heeft de taak om scholen in het basis- en voortgezet onderwijs te voorzien van goede huisvesting. Dat staat
gewoon in de wet. De gemeente is verplicht om schoolgebouwen te
bouwen of te renoveren. Als bijvoorbeeld het leerlingenaantal van
een school fors groeit, heeft de gemeente ook de taak om de
schoolgebouwen aan te passen (verbouwen) zodat het gebouw op
een veilige manier gebruikt kan worden.
Er zijn veel verouderde schoolgebouwen in Horst aan de Maas.
Dat betekent ook dat veel van
de kinderen naar een schoolgebouw moeten dat reeds lang
aan vervanging of renovatie toe
is. De gemeente ontvangt jaar-

lijks (!) een Rijksbijdrage tussen de
één en twee miljoen euro om zich
van deze taak te kwijten. De VVD
Horst aan de Maas vindt dat de
gemeente deze Rijksbijdrage
eerder had moeten aanwenden voor onderwijshuisvesting.

Burgemeester en wethouders
mogen overigens de ontvangen
Rijksbijdrage ook aan andere zaken
uitgeven. Maar de VVD vindt dat
deze ontvangen gelden moeten
worden gebruikt waarvoor ze zijn
bedoeld: voor onderwijshuisvesting en niet voor bijvoorbeeld een
nieuw zwembad.
In maart hebben de
Nederlandse gemeenten zelfs
besloten de bedragen aan de
gemeenten vanuit het Rijk met
ruim 40 procent te verhogen.
Daarbij is de gemeenten geadvi-

seerd haar begroting 2019 daarop
aan te passen. Tot onze verbazing
zien wij hiervan in de zojuist door
B&W gepresenteerde begroting
2019 weinig van terug. Vreemd,
temeer omdat een nieuw integraal
huisvestingsplan wel geagendeerd
is. Zou het dan weer bij plannen
blijven? Of gaat het geld wel naar
waar het voor bedoeld is: goede
onderwijshuisvesting. Het is nog
niet te laat. Gewoon. Doen.
Roger Klinkers,
VVD Horst aan de Maas

Essentie on tour
Buiten de normale vergaderingen, gaat Essentie regelmatig bij
bedrijven in de gemeente op bezoek om een kijkje in de keuken te
nemen. Afgelopen vrijdag 26 oktober zijn wij op bezoek geweest bij
Kwekerij Litjens BV in Meterik en bij Restaurant Croonenborgh in
Kronenberg.
Als eerste waren we te gast bij
een paprikateler: Kwekerij Litjens
in Meterik. Een middelgrote ondernemer in zijn sector. De onderneming heeft drie locaties: Meterik,
Melderslo en Velden. Nadat we
een passievolle presentatie hadden gekregen over hoe het bedrijf

was opgericht, was het tijd voor
een rondleiding. De kwekerij geeft
ruimte aan nieuwe ideeën en vindt
personeel zeer belangrijk. Zo zijn
er al verschillende projecten uitgevoerd voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Ook onderwijs is zeer belangrijk voor Kwekerij

Litjens. Studenten krijgen ruimte om
te experimenteren met paprika’s die
er geteeld worden. Ons bezoek sloten we af met een goede discussie
en vragen van de ondernemer naar
verbeterpunten. De thema’s die aan
de orde kwamen zijn erg actueel:
arbeidsmigranten, samenwerking,
duurzaamheid en energie. Op alle
thema’s zijn ontwikkelingen gaande
of moeten we komende tijd keuzes
maken. Dan is het goed om je breed
te laten informeren. Als tweede
bezoek gingen we bijna letter-

lijk een kijkje in de keuken nemen
van Restaurant Croonenborgh.
Schitterend om te zien hoe deze
ondernemer passievol over eten en
drinken kan vertellen. Ook mooi om
te zien hoe iemand, die niet uit deze
regio komt, zich snel thuis voelt en
actief meedenkt en meedoet.
Zo zet je ook jezelf op de kaart.
We sloten af met de vraag wat
er beter kan. Verkeersveiligheid
kwam hierbij aan de orde. In onze
gemeente, met vele toeristische
trekpleisters, maar ook in een leven-

dig buitengebied kan er frictie
ontstaan. Het is niet altijd makkelijk om de juiste balans te vinden
tussen passerend verkeer en een
gezellig terras. Een beetje rekening
houden met elkaar klinkt als een
simpele oplossing. Drempels zijn er
al genoeg toch?
Ziet u Essentie graag een keer
een kijkje nemen in uw keuken?
Kijk op onze Facebook-pagina.
Kay Thijssen
Raadslid Essentie
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Zegereeks Hockey
club duurt voort
Door: Hockeyclub Horst
Na een wedstrijdloze zondag mochten de heren van Hockeyclub
Horst zondag 28 oktober weer aantreden om de zegereeks te vervolgen.
De eerste zes wedstrijden werden allemaal omgezet in drie punten en dit
was deze zondag ook het devies tegen HC Berlicum.
Bij het verzetten van de klok was
ook het winterse weer ingeslagen.
Al op de vroege morgen werd duidelijk dat het een koude, gure dag
ging worden. Na een goede warming-up werd er mooi op tijd afgeslagen op het net ‘nieuw’ geopende
waterveld. De eerste helft verliep
vrij rommelig. Hoogstaand hockey
werd er niet op de mat gelegd en ze
liepen mee in het spel van Berlicum.
Desondanks wisten ze er twee in te
prikken: via een goedlopende aanval
en een strafcorner. In de rust werd
duidelijk dat Horst arbeid moesten blijven leveren en dat bij deze
inzet ze de score kon laten oplopen.
Dit gebeurde dan ook in de tweede
helft. De Horster heren kwamen iets

beter in het spel en al snel in de
tweede helft konden ze de 3-0 binnen tikken. Helaas maakte Berlicum
uit de spaarzame kansen, die men
kreeg, de 3-1. Horst was gewaarschuwd en pakte de draad weer op.
Met een veldoverwicht trok Horst
nog twee keer de trekker over en
werd de eindstand op 5-1 bepaald.
Met weer een goede overwinning
wordt de reeks voortgezet en konden
de mannen gaan genieten van het
Oktoberfest. Nu hiervan de stofwolken zijn opgetrokken, kan het vizier
naar 11 november. Na weer een
weekend rust mogen ze thuis aantreden tegen Cranendonck en gaan
ze hun best doen om ze goede reeks
een vervolg te geven.

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

GFC’33 in het nieuw
Het vierde elftal van voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst is sinds kort in het nieuw gestoken door sponsor A+G. Zondag 28 oktober speelde het jonge team tegen de routiniers van DEV-Arcen
4, met onder meer de oud-profs Luc Nilis en Stan Valkx in de gelederen. “Het was even slikken tegen
deze spelers waarvan men in de jeugd nog voetbalplaatjes spaarde, maar uiteindelijk kon het team
de schade tegen deze koploper beperken tot 4-0.”

Medailles voor HZPC op
Swimkick-Minioren
Door: zwemvereniging HZPC
In Nederweert werd zondag 28 oktober het eerste deel van het Swimkick-Minioren Circuit georganiseerd.
Hieraan mochten de meisjes (geboren 2008 en later) en jongens (geboren 2007 en later) deelnemen. Ook HZPC
uit Horst was vertegenwoordigd.

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

OPROEP
BEZORGING
HALLO Horst aan de Maas
Onlangs zijn wij overgeschakeld naar een nieuw softwaresysteem om onze bezorgers aan
te sturen. Met dit systeem zijn wij in staat om bezorgklachten snel en correct op te lossen.
Daarvoor is het erg belangrijk dat alle klachten bij ons gemeld worden zodat wij onze
bezorging verder kunnen optimaliseren.
Mocht u geen HALLO Horst aan de Maas ontvangen hebben of kent u iemand bij wie dat het
geval is, meld dit dan via onze website www.garcon.nl en ga naar “bezorgklacht”.
Hier kunt u uw klacht via een digitaal formulier doorgeven.
Bedankt voor uw medewerking!
Hans Minten en Mike van Kempen

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Voor HZPC deden de volgende
zwemmers mee: Mazen Ahmed, Noa
Bartelds, Colin Jacobs, Guido Jacobs,
Jesse Jacobs, Isis Sikes, Mila Sikes,
Stephan Sjeptoera, Ard Sprunken,
Jorn Sprunken, Fleur Veens,
Sten Verstegen en Julia van Well.
Voor sommige zwemmers
was het de eerste keer dat ze een
bepaalde afstand mochten zwemmen en dat was natuurlijk spannend. Hierin werden ze goed
ondersteund door de andere zwemmers maar zeker ook door de trainers Anouk Seuren en Lotte Roefs.
Voor beide dames was het ook de
eerste wedstrijd als coach nadat

ze vorig seizoen gestopt zijn als
actieve zwemsters.
Er werden 19 persoonlijke
records gezwommen en de grootste verbetering kwam op naam van
Colin Jacobs op de 25 meter rugslag
met een tijd van 32.91. Medailles
werden ook behaald door de zwemmers, in totaal achttien. Medailles
waren er voor: Jorn Sprunken twee
keer goud, Jesse Jacobs twee keer
goud, Colin Jacobs twee keer zilver,
Stephan Sjeptoera twee keer zilver,
Isis Sikes twee keer zilver, Mila Sikes
een keer zilver, Sten Verstegen een
keer zilver, Ard Sprunken twee keer
brons en Guido Jacobs twee keer

brons. En als afsluiter van deze
geslaagde wedstrijd werden de twee
estafettes ook door HZPC gewonnen.
Op de 4 x 25 meter waren het Fleur
Veens, Mazen Ahmed, Ard Sprunken
en Isis Sikes die als eersten aan de
finish kwamen. Op de 4x50 meter
vrijeslag volgden Stephan Sjeptoera,
Mila Sikes, Jesse Jacobs en Jorn
Sprunken het goede voorbeeld en
zij behaalden eveneens een gouden
medaille.
Zondag 4 november is in het
thuisbad De Berkel het eerste deel
van de Clubkampioenschappen.
Vanaf 14.45 uur komen de zwemmers weer in actie.
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VV Hegelsom
kan punten
bijschrijven
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van VV Hegelsom won zondag 28 oktober de
lastige uitwedstrijd tegen SVEB met 0-1. Het team nestelt zich hierdoor
in de brede groep van achtervolgers op FCV Venlo.
Vooraf was duidelijk dat de
mannen uit Hegelsom geen punten mochten verspelen tegen
de fusieclub uit Broekhuizen
en Broekhuizenvorst. Maar dat
bleek geen gemakkelijke opgave,
Hegelsom was in de eerste helft
wel de bovenliggende partij maar
verzuimde afstand te nemen.
SVEB kwam enkele keren goed weg.
In de 20e minuut kwam
Hegelsom dan toch op een verdiende 0-1 voorsprong. Uit een goed
genomen corner van Joey Joosten
kopte Guido Kauffeld raak. Hoewel
Hegelsom het meeste balbezit had
moest het waakzaam blijven voor de
snelle omschakeling bij SVEB en de
counter er uithalen.
Na rust werd het spel er niet
beter op, SVEB speelde veelal de
lange bal en die werden allemaal

een prooi voor de foutloos keepende
Joris Hagens. Hegelsom verdedigde
de kleine voorsprong en kwam niet
echt in gevaar. De rood-witten waren
slordig in de eindpass en hadden
de wedstrijd veel eerder in het slot
kunnen gooien. Jordy Janssen was
nog het dichtste bij een doelpunt
maar zag zijn inzet nog net geblokt
worden. En ook Bas Stappers had
pech met zijn uithaal en zag zijn ziedend schot langsgaan het miste net
de juiste richting. Uiteindelijk wist
Hegelsom de kleine voorsprong te
behouden en kon drie punten op hun
conto bijschrijven.
Zondag 4 november spelen de
mannen van coach Math Joosten
thuis tegen DEV uit Arcen die met
eenzelfde aantal punten op een
gedeelte 4e plaats staan in de vierde
klasse G.

Sporting ST 1 verliest
thuis van Kwiek Venlo 1
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De voetbalmannen van Sporting ST hebben met 0-4 verloren van Kwiek Venlo 1. Ze speelden de wedstrijd op
het Sportpark Kerkebos in Swolgen.
Sporting ST verdedigde veel in het
begin van de wedstrijd. Ze moest ver
inzakken om zo toch te kunnen opbouwen van achteruit. Na 30 minuten ging
Kwiek iets minder druk zetten, waardoor Sporting meer ruimte kreeg om
te voetballen. Er gebeurde verder niet
veel in de eerste helft. Met 0-0 gingen
beide teams de kleedkamers in.
De reserves zaten nog niet op de
bank en het was al 0-1 voor Kwiek.

De spits Melih Koc nam de bal met de
hand mee het penaltygebied in en kon
hem daarna zo intikken. De scheidsrechter Van der Leeden uit Neer had
dit niet gezien, maar vond het schijnbaar ook niet nodig om zijn assistent
te raadplegen. In de 55e minuut ging
Johan eruit en kwam Sven K. er in.
In de 62e minuut kwam Sporting achter met 0-2 door Ibrahim Assitaou die
een pass over de verdediging lopte.

In de 70e minuut leed Sporting slordig
balverlies, waardoor de 0-3 viel door
de rechtsbuiten Fatih M’Kaouar.
In de 83e minuut kreeg Sporting
ST een vrije trap die Rik Miltenburg
in de muur schoot en door een snelle
counter van de tegenstander in de
andere kant in de goal belandde, 0-4.
Zondag 4 november weer nieuwe kansen voor Sporting met de uitwedstrijd
naar RKSVN in Neer.

Dames Wittenhorst
blijven koploper
Door: Richard Aben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De voetbaldames van Wittenhorst 1 zetten hun goede reeks voort en wisten op zondag 28 oktober te winnen
van Sporting Peel en Maas 1 in Helden. Na vijf wedstrijden staat Wittenhorst bovenaan met vijftien punten.
De dames van Wittenhorst startten
niet goed aan de wedstrijd. In het
eerste kwartier liepen de Horstenaren
achter de feiten aan. Er werden enkele
kansjes gecreëerd, maar de focus
ontbrak om op voorsprong te komen.
Sporting Peel en Maas wist tijdens de
onrustige eerste fase gevaarlijk bij het
doel te komen, maar keepster Celine
Roeffen hield het doel schoon. In de
laatste twintig minuten voor rust
kwamen de oranjezwarten beter in
het spel. Sporting moest dan ook alle
zeilen bijzetten en overtredingen
maken om te voorkomen dat
Wittenhorst op voorsprong kwam.

Een grove overtreding op Carin Vissers
bleef ongestraft en met een 0-0 stand
gingen de Horstenaren de rust in.
Na rust was het spel van
Wittenhorst beter en werd het duidelijk dat de wedstrijd gewonnen kon
worden. In de 70e minuut was het
dan ook raak: een voorzet van Vissers
werd binnengetikt door Britt Brugman,
die net tien minuten in het veld stond.
Sporting ging nog meer lange ballen
spelen, in de hoop de gelijkmaker te
scoren. Wittenhorst kwam dichterbij de 0-2, maar een handsbal in het
strafschopgebied werd niet gezien
door de scheidsrechter en dus bleef

het 0-1. In de 85e minuut was het dan
toch raak: Maud Vermazeren scoorde
van afstand met een prachtig schot.
In de 95e minuut mocht Sporting
Peel en Maas toch nog scoren. Vanuit
buitenspelpositie werd de bal binnengetikt, maar de scheidsrechter wilde
er niets van weten en keurde het doelpunt goed, 1-2.
Na vijf wedstrijden staat
Wittenhorst bovenaan in de 3e klasse
F met 15 punten. Zondag 4 november
wacht een onbekende tegenstander
uit Heerlen: RKHBS. De wedstrijd wordt
gespeeld op Sportpark Terhorst in
Horst om 11.45 uur.

Enthousiaste collega gezocht!
Boerderij Vorster Hand is een multifunctioneel familiebedrijf in het lommerrijk
buitengebied van Sevenum. Naast onze agrarische bedrijfstak bieden wij ook
geïndiceerde hulp en begeleiding aan diverse doelgroepen.
Binnen onze arbeidstraining zijn wij onlangs gestart met een nieuwe pilot: de
Leervoorziening. Deze is voor jongeren die zonder onderwijs thuis zitten of dreigen uit
te vallen omdat hun problematiek onderwijsdeelname onmogelijk maakt.
Binnen de leervoorziening wordt onderwijs (i.s.m. het CITAVERDE College) gecombineerd met stage en intensieve begeleiding op
sociaal-emotioneel gebied. Hierdoor worden de studenten in de gelegenheid gesteld om in anderhalf jaar tijd hun Entree-diploma
te behalen, meer zelfvertrouwen en eigenwaarde te ontwikkelen en een realistisch en wenselijk toekomstperspectief te creëren.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Gemengde grootveldteam HTC
najaarskampioen
Door: tennisclub HTC
Het gemengde grootveldteam van HTC (Horster Tennisclub)
heeft op zondagmiddag 28 oktober het kampioenschap veiliggesteld in de 3e klasse, 11 tot en met 17 jaar. Met een klinkende 5-0
overwinning uit tegen Maasbree lieten Monique Willems, Ellen
Herraets, Bram Meima en Ward Schriever zien dat ze de terechte
najaarskampioen zijn in hun klasse. Dit hechte team heeft dit
najaar laten zien wat ze waard is: al van jongs af aan spelen ze
met veel plezier in verschillende jeugdcompetities samen.
Dit najaar bekronen ze dit met hun derde kampioenschap.

(jeugd) groepsbegeleider (24-36 uur)
We zijn op zoek naar:

Een enthousiaste collega met een afgeronde zorg gerelateerde
opleiding MBO niveau 4, SPW, MMZ, of vergelijkbaar.
Je hebt ervaring in de (jeugd)hulpverlening, bent sociaal en
communicatief vaardig en beschikt over een professionele
beroepshouding. Je begeleidt jongeren en hun cliëntsysteem en
draagt zorg voor het opstellen van een individueel begeleidingsplan. Je kunt zelfstandig werken, bent empowerend,
probleemoplossend en ondernemend.
Je bent breed inzetbaar en hebt ook affiniteit met de andere
doelgroepen en de groene, agrarische omgeving. Je deinst er
niet voor terug om samen met de jongeren je handen uit de
mouwen te steken binnen de diverse werkzaamheden in ons
bedrijf.

Aangezien het een pilot betreft die nog in de kinderschoenen
staat en volop in ontwikkeling is vragen we om een collega
die flexibel is en kan werken in een lerende en veranderende
omgeving.

Wij bieden:
Een regelmatige en afwisselende baan in een bijzondere
omgeving. Een hecht en betrokken team. Ruimte voor
ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Een salaris
conform de CAO Sociaal Werk. In eerste instantie voor bepaalde
tijd met uitzicht op onbepaald.
Ben je enthousiast en sluiten jouw kwaliteiten aan bij het
omschreven profiel? Schrijf of mail dan voor 22 november
een brief met je CV naar: arbeidstraining@vorsterhand.nl
of naar: Boerderij Vorster Hand, T.a.v. Lonneke Mertens,
De Vorst 3 - 5975 PH Sevenum.

www.vorsterhand.nl
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SV Melderslo verliest
op Blerickse grond
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
De voetballers van SV Melderslo 1 namen het op zondag 28 oktober
op tegen de mannen van SV Blerick 1. In deze spannende wedstrijd won
Blerick met 1-0 thuis van Melderslo.
De frisse wind deze middag
had veel toeschouwers er niet van
weerhouden om af te reizen naar
sportpark ‘t Saorbrook te Blerick.
Nog niet zo lang geleden leek deze
wedstrijd in competitieverband
ondenkbaar, maar tijden veranderen. De openingsfase was duidelijk
voor Melderslo waarin drie doelrijpe
kansen werden gecreëerd. De kopbal
van Bart Teeuwen werd van de doellijn gehaald. De terugkopbal van een
Blerickse verdediger ging rakelings
voorlangs en bij de derde grote kans
schampte Gijs Coenders de bal in
plaats van deze te koppen.
Daarna ontstond een gelijk
opgaande strijd. In de 22e minuut
werd een doelpunt van Blerick
terecht afgekeurd omdat de linkerspits volgens de stuurlui ‘een
klein stukje’ buitenspel stond. In
35e minuut wist doelman Bas een
afstandsschot te keren. In de 45e
minuut zag de scheidsrechter in een

stevige schouderduw een overtreding. De vrije trap werd vervolgens
door Blerick mooi binnen geschoten. 1-0 en dat was ook meteen de
ruststand.
In de tweede helft was het
wachten tot minuut 64 tot de eerste
grote kans zich voordeed. Oog in oog
met de doelman schoot Gijs onbesuisd voorlangs. In de 75e minuut
besloot trainer Rijs tot een dubbele wissel aan Melderslose zijde.
Helaas voor Melderslo leed dit niet
tot de aanvalsdrift die de ploeg aan
een doelpunt moest helpen. In de
92e minuut werd er door het meegereisde publiek nog hoopvol naar
de scheidsrechter gekeken. Maar zo
gemakkelijk als de vrije trap in de
eerste helft werd gegeven, zo moeilijk was het nu om te fluiten voor
een handsbal en naar de stip te wijzen. Het bleef dus 1-0 en daarmee
is een ongelukkige nederlaag voor
Melderslo een feit.

Zes podiumplaatsen voor
Paradijsracers
Tijdens een autocrosswedstrijd die onlangs werd gehouden in Liessel zijn er zes podiumplekken behaald door
de Paradijsracers uit Melderslo. Zij staken met kop en schouders boven hun tegenstanders uit.

De mannen waren verdeeld in drie
verschillende klassen. Bij de tourwagens won nummer 670 Jop Driessen
en Roel Alards. Bij de standaardklasse
was nummer 958, Joost en Tim van
Bommel het beste. Stan Boots was het

snelste over de finish bij de juniorcup
met zijn nummer 61.
Een derde plek werd behaald in de
jeugdklasse door nummer 2 Sem van
Rengs. Het brons in de keverklasse
ging naar nummer 254 Niels en Roel

Alards. Niet ver achter de kampioen bij
de toerwagens, wist nummer 666 Hans
Hegger en Roy Verberkt een derde plek
te bemachtigen. Zondag 4 november
vanaf 11.00 uur rijden de kampioenen
op het Peeldijkje in Horst.

Oxalis verdeelt
de punten
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Voor de dames van SV Oxalis stond zondag 28 oktober de laatste
wedstrijd van de eerste helft van de veldcompetitie op het programma. Zij
waren op deze frisse zondagmorgen vertrokken naar Sint-Oedenrode met
het idee om tegen Odisco 1 opnieuw de punten mee naar huis te nemen.
De punten werden uiteindelijk verdeeld.

De notaris is jarig
en trakteert op ...
... een gratis 10 minuten
advies op zaterdag 3 november
van 10.00-12.00 uur.
U kunt gewoon binnenlopen.
Novitas Notariaat • Stoktstraat 2 • 5961 TN • Horst •
Kijk voor meer informatie op novitas.nl

Odisco begon heel fel in de verdediging, maar de kansen werden goed
gezocht door Oxalis. Daarom stond er
na 3 minuten al 0-1 op het scorebord.
Odisco had hier snel een reactie op en
één minuut later stond de stand weer
op 1-1. De kansen waren daarna aan
beide kanten moeilijk te vinden omdat
de verdediging het goed dicht had
staan. Dit resulteerde in een magere
ruststand van 3-3. In de rust vertelde
trainer/coach Jan Wielink dat Oxalis
verdedigend op dezelfde manier door

moest gaan, maar aanvallend moest
zoeken naar betere kansen. Dit bleek
voor zowel Oxalis als Odisco in de
tweede helft een moeilijke opgave.
Oxalis scoorde in de 20e minuut van
de tweede helft nog de 3-4. Odisco
had hier al snel een reactie op, waardoor het twee minuten voor tijd 4-4
stond. Dit was uiteindelijk ook de
eindstand van de wedstrijd. De punten
werden verdeeld. Nu wordt het tijd om
in de zaal te gaan trainen voor de binnencompetitie die 25 november start.

Sparta’18 speelt
gelijk tegen DAW
Door: voetbalvereniging Sparta ‘18
Het eerste team van Sparta’18 uit Sevenum heeft zondag 28 oktober
een punt overgehouden aan de competitiewedstrijd tegen DAW uit Schaijk.
In de eerste helft kreeg de thuisploeg een aantal goede mogelijkheden. Scherpte ontbrak in de afronding.
De beste kans was voor Pim Wijnhoven
die zijn omhaal net langs zag gaan.
DAW was alleen gevaarlijk vanuit een
kopbal uit een corner. Na rust werd
DAW iets sterker. Na een eerste plaagstoot die nog gekeerd kon worden
door Yannick Vullings was het in de
60e minuut wel raak. Bart Vos schoot
vanuit de zijkant de 0-1 tegen de tou-

wen. Lang kon DAW niet genieten van
de voorsprong want in de 65e minuut
kwamen de Sevenummers weer langszij. Een harde voorzet van Freek Wijnen
werd binnen geschoten door Pim
Wijnhoven. In het restant van de wedstrijd hadden beide ploegen nog mogelijkheden om de wedstrijd te winnen
maar kunnen beide ploegen uiteindelijk leven met een puntendeling.
Zondag 4 november gaat Sparta’18 op
bezoek bij SSS’18 in Overloon.
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Archery service Centre en De Schutroe

Indoor 3D handboogwedstrijd in Horst
Archery service Centre en Handboogsportvereniging De Schutroe organiseren op zaterdag 3 en zondag
4 november een Indoor 3D wedstrijd in Horst. De wedstrijden vinden plaats bij zowel de locatie van Archery
service Centre aan de Kreuzelweg en het verenigingslokaal van De Schutroe.

Tegen Spcl. Susteren

Wittenhorst houdt
koplopers in zicht
Door: Henk Coppus, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De heren van RKsv Wittenhorst uit Horst hadden nog wat goed te
maken tegen Spcl. Susteren, immers vorig seizoen lieten ze twee keer
de punten aan Susteren. Dit keer werd gewonnen met 1-2.
Binnen één minuut lanceerde
de doorgebroken Joep Beurskens
Rob Zanders, maar zijn voorzet
was net niet afgemeten genoeg
om Rob de score te laten openen.
Susteren verzette de bakens en
na balverlies op het middenveld
kon het bijna de score openen.
Het schot dat volgde, belandde tot
opluchting van Wittenhorst echter
tegen de paal. De eerste helft
leverde een interessant duel op
tussen beide, aan elkaar gewaagde,
ploegen. Wittenhorst creëerde
wat meer kansen maar had enige
moeite met het beheersen van het
middenveld. Daardoor bleef er ook
steeds dreiging komen Susteren.
De Wittenhorst-defensie bleef attent
en energiek overeind.

Grip op de wedstrijd

Verdeeld over verschillende
disciplines binden de handboogschutters de strijd met elkaar aan.
Niet alleen Nederlandse maar ook
Duitse en Belgische schutters proberen de (op ware grote) foamdieren,
die opgesteld staan in een nagebootst
bos of een sprookjesomgeving, te

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

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

raken. Zowel de jonge schutter als
de schutter op leeftijd kan meedoen.
Voor de mindervalide schutters zijn de
accommodaties rolstoeltoegankelijk.
De indoor 3D wedstrijd is een onderdeel van de NHB shooter of the year.
Elke schutter probeert met de eerste
pijl te raken, dit levert de meeste pun-

ten op. Bij twijfel of mis geschoten,
wordt de tweede pijl opgelegd. Om
09.30 uur starten de 96 schutters op
de beide locaties. Omstreeks 12.30 uur
wordt er van locatie verwisseld en
daarna verder geschoten. Naar verwachting is rond 17.00 uur de prijsuitreiking bij De Schutroe.
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Na de rust kreeg de oranjezwarte brigade duidelijk meer
grip op de wedstrijd. Het stug
verdedigende Susteren hield
echter lang stand. Na 77 minuten
was het dan toch verdiend raak:
een uitstekend gegeven bal via
Joep Beurskens bereikte Rob
Zanders. Deze schermde de bal
perfect af, draaide naar binnen
en schoot vervolgens onhoudbaar

voor goalie Caessens binnen:
0-1, een echt spitsendoelpunt.
Susteren drong Wittenhorst in het
vervolg terug om de gelijkmaker
te forceren. Opnieuw stond de
Horster verdediging steeds goed
geposteerd. Wittenhorst kon gaan
counteren en via een razendsnelle
uitbraak belandde de bal na 84
minuten voor de voeten van Rob
Zanders. Zijn schot werd geblokt
door de Susteren doelman, de
rebound belandde voor de voeten
van Marco Daniëls. Tegen diens
inzet was doelman Caessens
kansloos, 0-2. De wedstrijd
leek gespeeld. Een curieuze
bal leek echter toch voor een
wending te zorgen. Een voorzet
werd door Susteren-speler Nick
Meeuwissen koppend richting
doel getransporteerd en belandde
met een rare boog tot verbazing
van heel Wittenhorst rechtsboven
onder de lat achter Sjors Witt, 1-2.
Susteren kon hierna niet meer de
kracht opbrengen om Wittenhorst
nogmaals te verrassen. Integendeel,
in blessuretijd had Marco Daniëls de
1-3 op zijn schoen. Hij mikte echter
net naast. Dus bleef het bij een 1-2
zege, waardoor de koplopers mooi
in het vizier blijven.
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VC Trivia D1 pakt
draad weer op
Door: volleybalclub VC Trivia
Na de eerste geleden nederlaag stond zondag 28 oktober de
inhaalwedstrijd tegen SOMAS/Activia D5 uit Sint Anthonis gepland voor
VC Trivia D1. Een sportieve zondag in de Dendron Sporthal, want ook
Hovoc H1 speelde een wedstrijd. VC Trivia won met 3-2.
Deze dag stond het team
van VC Trivia voor de eerste keer
helemaal compleet aan de start.
Zij begon de eerste set wisselvallig,
want SOMAS/Activia liet een overtuigend volleybalspel zien. Een sterke
service zorgde ervoor dat VC Trivia
verdedigend moeite had en er aanvallend onvoldoende druk kon worden gezet. De eerste set werd met
15-25 verloren. Toch werd er door
de thuispartij geroken dat er tegen
deze tegenstander meer te behalen
was. Vanaf het begin van de tweede
set werden deze woorden omgezet in daden. SOMAS/Activia bleef
de nodige tegenstand bieden, maar
VC Trivia was in deze set, met name
aan het net, de bovenliggende partij,
25-22. Toch werden in de derde set
de rollen weer omgedraaid, want
opnieuw speelde de sterke service
VC Trivia parten. Zij kregen de servicepass niet onder controle, waardoor deze set met 20-25 winst voor

het team uit Sint Anthonis werd
afgesloten. In de vierde set moest
VC Trivia dus alles geven om de kans
op een mogelijke overwinning te
behouden. De set werd met een
ruime voorsprong gestart. Op deze
manier waren persoonlijke foutjes
her en der geoorloofd en konden ze
de voorsprong tot aan het eind van
de set behouden en werd de vorige
setstand omgedraaid, 25-20 voor
VC Trivia. Een vijfde set was hiervan
het gevolg, waarin het heel erg gelijk
op ging. Deze teams waren dus duidelijk aan elkaar gewaagd. Met een
stand van 8-7 werd er van kant gewisseld, waarna VC Trivia eindelijk de set
naar haar hand kon zetten. Een verzorgd volleybalspel gaf de doorslag en
de laatste set werd verdiend gewonnen door de thuisploeg met 15-12.
VC Trivia D1 neemt op dit moment
een vijfde plek in de poule in en mag
komende zaterdag, in de echte derby,
de strijd aan gaan tegen Hovoc D2.

Korfbalsters
SV Melderslo incasseren eerste verlies
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 28 oktober
tegen de combinatieploeg Celeritas/Avanti 1 uit Schijndel. Deze laatste
veldwedstrijd vóór de ploegen de zaal in gaan, werd gespeeld op
sportpark ‘t Braakske in Schijndel. SV Melderslo moest bij een eindstand van 6-4 het eerste verlies van de veldcompetitie incasseren.
De wedstrijd begon fel en de
ploegen gingen vanaf het begin
vrij gelijk tegen elkaar op. Vooral
verdedigend waren de ploegen
aan elkaar gewaagd, waardoor de
aanvallen aan twee kanten wat
moeizaam verliepen. SV Melderslo
creëerde wel kansen, maar was
totaal niet scherp in de afwerking.
In de rust stond er een stand van
nog maar 2-2 op het scorebord. Na
rust bleef het wedstrijdbeeld in eerste instantie hetzelfde. Aanvallen
bleef lastig, doordat de ploegen
het elkaar verdedigend moeilijk
maakten. Bij een stand van 4-4 was
het Celeritas/Avanti dat de dominante rol opeiste en steeds fysieker korfbal ging spelen. De ploeg

uit Schijndel kwam halverwege
de tweede helft met 6-4 voor te
staan. SV Melderslo leek hierdoor
alle rust te verliezen. Het maakte
niet meer de juiste keuzes en ging
forceren in de zoektocht naar kansen. Dat resulteerde niet in doelpunten, maar in korte aanvallen
met onnodig balverlies. Hoewel er
even goed kansen waren, werd er
niet gescoord. Bij het eindsignaal
stond er dan ook nog steeds 6-4 op
het scorebord. Voor SV Melderslo
betekent dit het eerste verlies van
de veldcompetitie. De koppositie
blijft echter behouden, waardoor
de ploeg nog steeds als leider van
de overgangsklasse van het veld de
zaal in gaat.

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

Arcen en Meterik in
evenwicht
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
De mannen van voetbalclubs RKDEV Arcen en RKSV Meterik deelden op zondag 28 oktober de punten in
Arcen. Het was tot de laatste minuut spannend. Beide teams gingen vol voor de zege. Uiteindelijk konden ze
tevreden zijn met het 2-2 gelijkspel.
RKDEV speelde vanaf de aftrap
vanuit een gesloten verdediging en
hield zijn linies dicht op elkaar. Meterik
had het daarmee moeilijk en kon
gedurende langere fase maar moeilijk
de diepte vinden en creëerde daardoor maar beperkt kansen. RKDEV was
ook agressiever en sterker in duels
en de groen-witten mochten keeper
Luuk Haenen danken dat hij vanaf het
begin wel goed bij de les was. Hij verrichtte een tweetal goede reddingen.
Na een kwartier was het Dirk van
Rengs die door de RKDEV-verdediging
soleerde en heel koel de 0-1 binnenschoot. RKDEV deed er nog een schep
bovenop en Jordy Valckx kon na een

fraaie voorzet in vrijstaande positie
gemakkelijk de 1-1 binnenkoppen.
Meterik trok vervolgens het initiatief
naar zich toe en leek weer op voorsprong te komen. Maar een vrije trap
van Dirk van Rengs werd door de keeper uit de kruising getikt en de kopbal
van Dirk vanuit kansrijke positie, ging
rakelings langs.

Klutsbal
Na de thee was het de eerste tien
minuten éénrichtingsverkeer naar het
Meterikse doel. Tim Verbeek scoorde
via een klutsbal de 2-1. Meterik legde
alle schroom van zich af en ging op
zoek naar de gelijkmaker. Die liet niet

lang op zich wachten. Tom Verbong
krulde een vrije trap voor de goal en
Rick Hesen kopte in vrijstaande positie de 2-2 binnen. Tom Verbong leek
uit een vrije trap te scoren, maar deze
ging vlak naast de goal. De laatste
grote kans was voor RKDEV: een goed
genomen vrije trap werd door de spits
hoog overgeschoten. Het laatste kwartier gingen beide teams voor de winnende treffer en de strijd werd steeds
vinniger, mede door een aantal discutabele beslissingen van de scheidsrechter. Het spel werd er aan beide
zijden niet beter op. Er waren geen
doelrijpe kansen meer en de gelijke
stand bleef op het scorebord staan.

GFC’33 deelt de punten
met Heijen
Door: voetbalvereniging GFC’33
In een spannende wedstrijd op zondag 28 oktober deelden de mannen van Heijen en de Grubbenvorstenaren
van GFC’33 de punten. Het werd 3-3 in Heijen.
Door de vele afwezigen moest
GFC-trainer René Peters behoorlijk
improviseren bij het maken van zijn
opstelling. Met een gemiddelde
leeftijd van 19,5 jaar stuurde hij een
zeer jong en minder ervaren team het
veld op. De routiniers Wouter van
Denzen, Willem van den Aarssen en
Bram Martijn ontbraken door blessures. Aanvaller Thei Breukers was niet
fit genoeg om te starten. De jongeren
binnen de selectie pakten het goed
op. Na tien minuten scoorde Jasper
van der Weegen de 0-1 na een goede
individuele actie van Bas van
Beckhoven. Zo leek het tot de rust te

blijven, maar in de 44e minuut
scoorde Heijen uit een vrije trap de
1-1. Ook na rust viel er direct een
doelpunt. GFC’33 was niet helemaal bij
de les en Heijen prikte via de paal en
de keeper de 2-1 binnen. Even leken
de jonge Grubbenvorstenaren van slag
en Heijen nam het heft in handen.
Dat was het teken voor trainer René
Peters om nog verder te verjongen.
Met junior Sander Heijnens bracht
hij meer fysieke kracht op het middenveld, wat ruimte gaf voor de creatieve Jur Scheres en Joost Relouw.
Zij konden meer naar voren spelen.
Dat betaalde zich uit. GFC’33 herpakte

zich, nam het initiatief weer over van
Heijen en via een vrije trap van Mike
van Knippenberg werd het 2-2. Thei
Breukers kwam vervolgens voor het
laatste kwartier in het veld voor Faas
Boers. Een paar dagen geleden kon hij
door een tik op de kuit nog nauwelijks
lopen, maar met wat lapwerk was hij
toch inzetbaar en scoorde hij twaalf
minuten voor tijd de 2-3. De buit leek
binnen, maar onnodig balverlies op
het middenveld leidde vlak voor tijd
nog tot de 3-3. Er had meer ingezeten
voor dit GFC’33, waardoor het gelijke
spel uiteindelijk toch nog een beetje
als een nederlaag voelde.

Dubbeltje valt verkeerd
voor Hovoc
Door: volleybalvereniging Hovoc
De Hovoc-heren uit Horst hebben zondag 28 oktober het eerste mannenteam van Springedal-set-up ’65 uit
Oostmarsum mogen ontvangen. Zij namen de punten weer mee naar huis.
De mannen van Horst zijn verschillende malen net niet bij machte
geweest meer winst eruit te slepen dan dat ze leken af te dwingen.
Setstanden die tot de 20 op gelijke
hoogte bleven waren geen uitzondering. Het pak slaag van Orion de week
hiervoor was gewoon een klassenverschil en werd geaccepteerd. Nu was
het de bedoeling om de punten te
pakken. Zelfs voor een zondag was
het publiek in bijzonder grote getallen
toegestroomd om de Hôrster mannen
hun steun te betuigen. Helaas waren
de heren kansloos in de eerste set.
Door enkele verpletterende service
series maakte dat Springendal een
onoverbrugbare voorsprong grepen.

Een 14-25 wordt in literaire kringen
dan ook wel een pak slaag genoemd.
De mannen van Hovoc keken elkaar
wat langer in de ogen en vol furie
gingen ze de tweede set in. Een
voorsprong werd genomen en
Springendal kroop langzaam dichterbij. Zo’n vrachtwagen op de snelweg die met 83 kilometer per uur
de andere vrachtwagen inhaalt. Bij
de 22 stonden de teams op gelijke
hoogte. Punt voor punt werd er
gestreden en enkele setpoints van
Springendal werden weg gewerkt.
Het dubbeltje viel nu de juiste kant
en met 29-27 werd de tweede set
gewonnen. In de derde set was het
verloop iets anders, maar ook hier

zenuwslopend. Het publiek was er
stil van en zat op het puntje van de
stoel. Tot de 25 waren de teams aan
elkaar gewaagd, maar nu viel het
dubbeltje, helaas, de andere kant op
(25-27). Met het hoofd geheven werd
er onveranderd voortgezet. Tot halverwege de vierde set was Hovoc de
baas en leek af te stevenen op een
vijfde set. Helaas werden niet alle
mogelijkheden benut en kwam de
klad erin. Kansen om verandering te
brengen werden niet genomen en
Springdal sleepte met klasse de vierde
set binnen (19-25). Zaterdag 3 november om 19.30 uur heeft Hovoc weer
een thuiswedstrijd tegen de oude
ploeg van Rick Oomen, Scylla heren 1.
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Kunstfeest
galerie Irok
Galerie Irok in Horst houdt op zondag 4 november een kunstfeest met
onder andere workshops en exposities. De galerie is deze dag geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.

Werk van Sam Schobbe

Expositie MOP-UP2
In Museum De Kantfabriek in Horst is tot en met 6 januari 2019 de expositie MOP-UP 2 te zien. Dit is een
tentoonstelling van vijf afgestudeerden van de Textiel en Design Kunstacademies in Maastricht en Rotterdam.
Manouk Coenders, Laura van der
Spel, Sharita Karsten, Nieke Verkenis
en Sam Schobbe exposeren hun werk
in het museum in Horst. De produc-

ties laten bijzondere technieken zien
maar ook worden er maatschappelijke onderwerpen aan de kaak
gesteld. Zo maakt Laura kleding van

ringetjes, wil Sharita bewustzijn
creëren over de herkomst van kleding en werkt Sam vooral met print
en design.

800e lid KBO Sevenum
KBO Sevenum verwelkomde onlangs het 800e lid van de vereniging. Piet Raedts werd door de secretaris en
voorzitter in de bloemen gezet.

Er is werk te zien van onder anderen Jenka Barakina uit Siberië. Dit is
een regio met een hard klimaat.
Zonder dat haar ouders het wisten
meldde Jenka zichzelf op 12-jarige
leeftijd aan bij het voorbereidend
Kunstonderwijs in Yakutsk. Op 18-jarige
leeftijd deed ze toelating voor de
Staats Academie van Schone Kunsten
in Sint Petersburg. In 1999 verhuisde
Jenka van Rusland naar Gent, België.
Vanaf dat moment heeft ze zich vol
overgave toegelegd op haar eigen ontwikkeling en nam ze deel aan internationale kunstbeurzen. Eind november

Piet was door zijn vrouw Marga
aangemeld, die enkele weken geleden ook lid was geworden. Toen de
secretaris en voorzitter hem wilden
verrassen, bleek hij niet thuis, maar

aan het klussen te zijn. Op het veld
werd hij dus welkom geheten als
KBO-lid en verrast met een bos bloemen. Zijn KBO-pas en een fles wijn
waren bij hem thuis achtergebleven.

Omdat hij van vrienden veel
positieve geluiden heeft gehoord
over de KBO, hoopt hij een leuke
periode als lid tegemoet te gaan.
(Foto: Sef Bovee)

Lezing over Eerste Wereldoorlog
LGOG Kring Ter Horst staat op woensdag 7 november stil bij het feit dat honderd jaar geleden een einde
kwam aan de Eerste Wereldoorlog. In De Leste Geulde in Horst vindt vanaf 20.00 uur een lezing plaats door
Eugène Rosier.
Op 11 november 1918 werd de
wapenstilstand aan het westfront
gesloten. Nederland bleef gedurende
de Eerste Wereldoorlog neutraal,
waardoor het gespaard bleef van
direct oorlogsgeweld. Toch bezorgde
de oorlog Nederland en grensprovincie Limburg veel leed en onrust.
Eugène Rosier gaat in op de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog

voor Nederland en zijn burgers.
Hij besteedt daarbij aandacht aan
de bijzondere situatie in Limburg.
Zo werd door de Duitsers een elektrische grensafscheiding tussen
Nederland en België, ‘Den Draad’,
opgericht. Vanwege de vele slachtoffers die deze draad maakte, kreeg hij
in de volksmond al snel de bijnaam
‘De dodendraad’. Eugène Rosier ver-

diept zich als amateurhistoricus nu
al bijna dertig jaar in de oorzaken en
gevolgen van de Eerste Wereldoorlog.
Hij is sinds enkele jaren voorzitter van de Stichting Studiecentrum
Eerste Wereldoorlog, een organisatie
waarin professionele en amateurhistorici samenwerken om deze periode
te bestuderen. De lezing is gratis voor
leden van LGOG.

Paardenmarkt in Lottum
Rond het Marktplein in Lottum organiseert Stichting Paardenmarkt Lottum op maandag 12 november de
jaarlijkse paardenmarkt. De markt in Lottum is een van de oudste in Nederland en trekt naast bezoekers uit de
gemeente ook mensen uit de rest van het land.
Vanaf 06.00 uur worden paarden en
pony’s aangeboden voor handel.
Op deze markt worden vele buitenlandse paarden- en ponyrassen aangeboden. Later op de dag wordt ook een

braderie opgebouwd waar producten
voor paardenhouders en liefhebbers
worden verkocht. Op de paardenmarkt
staat daarnaast ook een carrousel voor
de kinderen en zijn er verschillende eet-

en drinkgelegenheden. Ook alle kroegen in Lottum zijn deze dag geopend.
De paardenmarkt is vrij toegankelijk
voor iedereen. Kijk voor meer informatie op www.paardenmarktlottum.nl

2018 zal Jenka na dertig jaar teruggaan
naar Yakutsk, haar academie van destijds heeft haar uitgenodigd om een
expositie, lezingen en workshops te
geven. Een eerbetoon aan een kunstenaar die dit reeds op jonge leeftijd
verdient. Monique Lipsch uit Geulle
exposeert abstracte sculpturen in brons
en polyester en Petra van der Steen
uit Amsterdam exposeert geborduurde
prikkelende teksten. Belangstellenden
kunnen meedoen aan workshops
van de regionale kunstenaars Yvonne
Zeldenthuis in keramiek en Iris Slock in
tekenen en schilderen van portretten.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Lottum centrum € 10,00
Broekhuizenvorst

centrum/buitengebied €

Sevenum

centrum/buitengebied €

13,75
9,50

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Ajun- en zydecogroep

Allez Mama bij
Sunday Folk & more
De ajun- en zydecogroep Allez Mama staat op zondag 4 november op
het podium van café Everts in Sevenum. Dit hsi et derde optreden in de
concertreeks van Sunday Folk & more. Het concert begint om 16.00 uur.
Samen met zijn band Allez Mama
speelt Lenny Laroux op het podium
van Sunday Folk & more. Ze brengen
cajun- en zydecomuziek in het semiakoestische programma Allez Anders,
waarin verhaald wordt over het
ontstaan en het leven in Louisiana.
Er wordt, naast covers van onder

anderen Paul Simon en Belgische
troubadours Wannes van de Velde
en Johan Verminnen, ook eigen werk
gespeeld. Naast Lenny Laroux, bestaat
de band uit M ‘Baaf’ Stavenuiter, Peter
de Frankrijker, Erik van Es en Ad van
Emmerik. Kijk voor meer informatie
op www.sundayfolk.nl

Proeverij

Museum de Kantfabriek
ontvangt 10.000e bezoeker
Museum de Kantfabriek in Horst zette zondag 28 oktober de 10.000e bezoeker in het zonnetje.
Het museum heeft qua bezoekersaantallen een van de meest succesvolle jaren in haar geschiedenis
achter de rug. Dit is mede te danken aan de expositie van Russische Traditionele Toegepaste Kunst
eerder dit jaar. Mevrouw Coby Peeraer uit Sevenum was de 10.000e bezoeker. Zij ontving bloemen,
een toegangspas voor het museum en het boek van de Russische expositie uit handen van voorzitter
Marcella Dings. Wethouder Han Geurts opende tevens twee nieuwe exposities van jong talent:
Textiel Leeft! in Horst en MOP-UP 2. Het museum bestaat in 2019 tien jaar.

WNF-Frans Lanting Photo Award

Tim te Baerts genomineerd
voor WNF fotowedstrijd
Tim te Baerts uit Horst is genomineerd voor de WNF-Frans Lanting Photo Award in de categorie jeugd tot en
met 11 jaar. Tot en met donderdag 8 november kan het publiek stemmen voor de publieksprijs.

Nederland Leest
bij BiblioNu
De bibliotheek in Horst organiseert op woensdagmiddag 7 november in het kader van Nederland Leest een proeverij. Deze is voor iedereen die van eten houdt, waarbij de verhalen achter de geserveerde
gerechten worden verteld.
De middag duurt van 14.00 tot
16.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. De gerechten die geserveerd worden zijn gemaakt door
Akkie’s tuin, His Hope, NatuurWijzer/
Natuurlijke Kijk, Gaan met L.e.F.,
Fluitenkruid, Diëtistenpraktijk
Reijnders-Heyligers, Fairtrade,
Gezondste regio 2025, Internationale

Schakelklas Taalrijk en cursisten
van De kracht van taal. De verhalen achter de geserveerde gerechten worden gebundeld tot een boek.
Voor leden van de bibliotheek ligt dit
boek, dat exclusief voor de bibliotheek geschreven is, klaar tijdens
deze middag. Mail voor meer informatie naar cdriessen@biblionu.nl

Tijdens Allerzielen

Première film Oud
Kerkhof Horst
De film over het Oud Kerkhof in Horst gaat tijdens Allerzielen, op
vrijdag 2 november, in première. Het Oud Kerkhof wordt voor de gelegenheid verlicht en dient als decor voor de première, die om 20.00 uur
van start gaat.
Filmmaker Wiek Lenssen uit
Horst is vorig jaar door het bestuur
van stichting Oud Kerkhof Horst
benaderd om een film te maken om
de potentie en de cultuurhistorische
betekenis van de begraafplaats in
beeld te brengen. De film toont een
impressie van hetgeen dat komt

kijken bij het onderhoud van de
begraafplaats, laat de motivatie van
de vrijwilligers zien en is daarnaast
een eerbetoon aan het kerkhof en de
mensen die er begraven zijn. De première start om 20.00 uur op het Oud
Kerkhof van Horst en is toegankelijk
voor iedereen.

Speculaasactie
voor kinderen met
beperking
Het Citaverde College in Hegelsom organiseert elk jaar een speculaasactie. Dit jaar gaat de opbrengst van de actie naar een fonds voor
kinderen met een beperking in Indonesië.

Tim maakte de foto met de titel
‘Lekker stoeien of toch vechten?’
tijdens zijn vakantie in Alaska.
Daar bezocht hij samen met zijn
ouders verschillende nationale parken,
waaronder het Lake Clark Nation Park

and Preserve. Daar heeft hij de foto
van de twee bruine beren gemaakt.
Tim is lid van de WNF Rangers, waardoor hij met zijn foto mee kon doen
aan de wedstrijd. Zijn foto is, samen
met nog negen andere foto’s, door

een jury geselecteerd voor de prijs.
De winnaar wordt op 9 december
bekendgemaakt in Rotterdam.
Tot en met 8 november kunnen
mensen hun stem uitbrengen via
www.wwf.nl/stem

In Indonesië is de zorg voor
gehandicapten beperkt. Stichting
Nativitas wil een fonds oprichten
waardoor deze kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en in een
deel van hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien. Met de opbrengst

van de Speculaasactie draagt het
Citaverde College bij aan de oprichting van zo’n fonds. Onlangs is de
Speculaasactie gestart en in de
komende weken komen de leerlingen
van het Citaverde aan de deuren om
de pakken speculaas te verkopen.

01
11

Roeffen Mart

Kinderopvang ‘t Nest
adopteert speeltoestel
Kinderopvang ’t Nest heeft het toestel ‘George-town’ geadopteerd van speeltuin Roeffen Mart in
Grubbenvorst. De opvang steunt daarmee het behoud van de speeltuin.
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Vind
je liefde!
In de techniek

De adoptieregel is een nieuw element om het de speeltuin te behouden. Roeffen Mart draait al jaren op
de inzet van vrijwilligers. De kosten
voor onderhoud en materialen nemen
per jaar toe. De speeltuin maakt ook
kosten door de vele vernielingen

die de afgelopen tijd zijn gemaakt.
De buitenspeelplek is de afgelopen
jaren gegroeid, want er komen steeds
meer toestellen bij.
Dit kost allemaal een hoop geld
en daarom kunnen organisaties,
scholen en bedrijven verschillende

toestellen adopteren door een gift te
schenken.
Kinderopvang ’t Nest heeft nu het
toestel ‘George-town’ geadopteerd.
De vrijwilligers en het bestuur van
Roeffen Mart bedanken de kinderopvang voor haar gift.

Kunst en curiosa bij
de Golfhorst
Golfbaan de Golfhorst in America organiseert op zondag 11 november van 13.00 tot 17.00 uur een kunst- en
curiosa-evenement. Tijdens het evenement worden kunst- en antiekobjecten getaxeerd en kunnen bezoekers
informatie krijgen over de geschiedenis en de waarde van de objecten.

Bezoek onze

Banenavond
6 nov. 16.30 - 21.00 u
Wij zoeken o.a. een:
Paneelbouw tester
Elektromonteur industrie
Hard- en software engineer

Bezoekers kunnen hun eigen
objecten meenemen en laten taxeren. De kunst- en antiekobjecten
worden getaxeerd door onder ande-

ren Paul Dumay, eigenaar van kunsthandel Art Dumay. Dit bedrijf is een
bemiddelingspartner voor de verkoop
van kunst. De taxateurs geven deze

middag informatie over de geschiedenis van de voorwerpen en de waarde
die de voorwerpen op dat moment
hebben.

Beringe - vandoren.nl

26

cultuur

01
11

Agenda t/m 8 november 2018
do
01
11
vr
02
11

Lichtprocessie

Rowwen Hèze Slotconcert

Allez Mama

Tijd: 19.15 uur
Locatie: Parochiehuis Sevenum

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Rowwen Hèze
Locatie: Peelheideweg America

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Sunday Folk & more
Locatie: Café Everts Sevenum

Kantkloscafé

Vorster Quiz

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 19.30-01.00 uur
Locatie: Eetcafé Ald Vors Broekhuizenvorst

Rowwen Hèze Slotconcert

Singels Party

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Rowwen Hèze
Locatie: Peelheideweg America

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Zaal Ôs Kruuspunt Meterik

Tanzbar invites Lucky Done Gone
Tijd: 22.00 uur
Organisatie: Tanzbar
Locatie: OJC Gaellus Tienray

za
03
11

zo
04
11

ma
05
11
wo
07
11

Tieëkezinge
Tijd: 15.30-16.30 uur
Organisatie: Muziek voor Jong en Oud
Locatie: Café de Vonkel Grubbenvorst

Lezing Eerste Wereldoorlog
Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: LGOG Ter Horst
Locatie: De Leste Geulde Horst

Zondag in ’t Zuiden
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Rowwen Hèze
Locatie: Peelheideweg America - Slotconcertpaviljoen

Natuurwerkdag

Toepkampioenschappen

Tijd: 09.30-13.00 uur
Organisatie: Staatbosbeheer en de Peelrunners
Locatie: Pastoorswei Broekhuizen

Tijd: 15.00-22.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Tiende editie Buutgala
De tiende editie van het Buutgala in Horst vindt plaats op zondag
25 november vanaf 18.45 uur in de zaal van De Lange Horst.
Volgens de organisatie staan ook
dit jaar weer enkele Limburgse topbuutreedners op het programma.
De Limburgse buuttekampioenen van
de afgelopen jaren ontbreken niet.
Zo zullen de huidige jeugdbuuttekampioen Eva Dewaide en buuttekampioen

Bjorn Smits hun opwachting maken in
Horst. Verder zijn Fer Naus,
Theo Nellen, Peter Vaassen en
Pierre van Helden van de partij.
De zaal is deze avond geopend vanaf
18.15 uur. Voor meer informatie kijk op
www.delangehorst.nl

Museum De Locht

Lampions maken
Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondag 4 november een
workshop lampion maken. Kinderen worden hierbij begeleid door medewerkers van het museum. Daarnaast is die middag ook de stroopmakerij
actief in het museum.
Het museum is die dag open van
10.00 tot 17.00 uur. Het maken van de
Sint Maarten-lampions is een traditie die Museum De Locht elk jaar in
ere houdt. Tijdens Sint Maarten kunnen de kinderen de gemaakte lampions gebruiken. Op deze middag zijn

er naast de workshop lampion maken
ook demonstraties van de stroopmakerij. Deze beginnen om 11.00 uur.
De middag wordt muzikaal ondersteund door Jack en Jolanda.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Ode aan de boom
Onder de noemer Proef de Herfst organiseerde het centrummanagement Horst zondag 28 oktober
een wandeltocht rondom Horst. Onderweg konden de 400 deelnemers op diverse plekken hapjes
proeven. Ook kwamen zij versierde bomen tegen. Hiermee bracht Helmie van de Riet van kunstwerkplaats Zonder Gum een ‘ode aan de boom’. Sommige bomen kregen een parelketting, oogjes of
een sjaal. “Voor een heel aantal bomen waren er onderscheidingen, ze leveren ons tenslotte schaduw, mooie vruchten, zuurstof en nog veel meer. En zo waren er nog veel meer uitingen om mijn
respect voor de boom tot uitdrukking te brengen.”

Camping De Heldense Bossen zoekt een

Maasbreeseweg 70
5975 BP Sevenum
077 - 467 30 06
info@ask-sevenum.nl

Exploitant voor Eetcafé ‘t Praothoes
Voor het komende kampeerseizoen zijn wij op zoek naar een exploitant die eetcafé ’t Praothoes
op de camping wil exploiteren.
Voor meer informatie over de camping of over ’t Praothoes kun je terecht op
onze website www.deheldensebossen.nl
Lijkt dit je iets of wil je graag meer informatie hierover?
Neem dan contact op met dhr. Sietse Tienkamp, tel.nr. 077-3072476
Het is ook mogelijk om schriftelijk je interesse bij ons kenbaar
te maken door te mailen naar info@deheldensebossen.nl
of een brief te sturen naar:
Camping De Heldense Bossen
De Heldense Bossen 6
5988 NH Helden

WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL

• APK
• Verkoop van
• Reparatie en onderhoud occasions
van alle merken auto’s
• Airco service
• Schade, taxatie en
• Gratis ophaal- en
herstel

terugbrengservice

Tevens kunt u bij ons terecht voor:

OPSLAG VAN
ZOMER-/WINTERBANDEN
Droog en vorstvrij

WWW.ASK-SEVENUM.NL
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11

Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
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
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
www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
2 t/m 4 november 2018
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
T 0478 58 66 05
5 t/m 8 november 2018
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
T 0478 58 72 73

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

communicatiemedewerker
(minimaal 24 uur)

Kempen Communicatie is een communicatiebedrijf in Horst.
Bij ons bedrijf werken communicatiestrategen, vormgevers en
productiemedewerkers samen aan totaaloplossingen voor onze
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opdrachtgevers. Ter versterking van ons team zijn wij per direct
op zoek naar een communicatiemedewerker.
Je uitdaging

• Je vervult allround communicatiewerkzaamheden, variërend van
strategische projecten tot uitvoerende
werkzaamheden;
• Je helpt opdrachtgevers met het
verwoorden van hun identiteit en
kernwaarden;
• Je adviseert onze opdrachtgevers
proactief op het gebied van
communicatie;
• Je stelt communicatieplanningen op;
• Je schrijft teksten en verzorgt andere
content voor onze opdrachtgevers én
voor Kempen Communicatie.

Wie ben je

• Je hebt minimaal een afgeronde
hbo-opleiding op het gebied van
communicatie;
• Je hebt affiniteit met tekstschrijven en
content creatie;
• Je hebt een excellente beheersing van de
Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Goede beheersing van Engelse taal in
woord en geschrift is een pre;
• Je bent proactief en doelgericht;
• Je bent representatief in
klantcontacten;
• Je hebt een kritische houding en denkt
analytisch en strategisch;
• Je bent een organisatietalent en kunt
snel schakelen;
• Je hebt affiniteit met het gebruik van
sociale media;

• Je bent flexibel;
• Je bent leergierig en volgt de
ontwikkelingen op het vakgebied
communicatie op de voet;
• Het bezit van rijbewijs B is een pre.

Wij bieden

• Een dynamische werkomgeving;
• Een interessant en zeer divers
klantportfolio met opdrachtgevers uit
diverse branches met nadruk op industrie,
onderwijs, zakelijke dienstverlening en de
agrosector;
• Variërende vraagstukken, van
strategische plannen tot uitvoerende
werkzaamheden en gericht op zowel
in- als externe communicatie;
• Een team van gemotiveerde
medewerkers;
• Mogelijkheid om je door te ontwikkelen in
het vakgebied;
• Een passende salariëring.

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaande
vacature en ben je net zo enthousiast over
communicatie als wij dat zijn?
Dan ontvangen we graag je cv en
motivatiebrief via e-mail:
vacature@kempencommunicatie.nl
o.v.v. communicatiemedewerker.
Neem voor vragen over deze functie
contact op met Wouter Hermans
via 077 396 13 50.

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76 | 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

#kempencreeert

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

MODELLEN

• OP=OP •
VEEL SHOW
ROOM

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

HEERLEN

tot

WWW.SUPERKEUKENS.NL

50%
korting

showroomkeukens
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OP • VEEL
SHOWROOM

Witveldweg 100
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