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Hartjes voor
Rowwen Hèze
In de feesttent aan de Peelheideweg in America vonden vrijdag 2 en zaterdag 3 november de slotconcerten van Rowwen Hèze plaats. Vrijdag- en zaterdagavond traden
naast Rowwen Hèze ook BZB, Bökkers, Mooi Wark en Memphis Maniacs op. De verrassing van deze avonden was het optreden van Kensington, dat tot vrijdagavond geheim
bleef. Op zondag vond het familiefeest Zondag in ’t Zuiden plaats, met optredens van Marleen Rutten, Jesse Hoefnagels, Sarah en Julia, Bjorn en Mieke, Frenna en de
Vengaboys. Rowwen Hèze speelde deze avond een ingekorte versie van het geplande mini-concert, omdat Jack Poels met stemproblemen kampte. Om die reden sloot BZB
het slotconcert af.

Wethouder: ‘Hoe dan ook bibliotheek in Gasthôes’
Er komt hoe dan ook een bibliotheekfunctie in ’t Gasthôes in Horst. Dat zei wethouder Han Geurts van
gemeente Horst aan de Maas tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 november.
Gemeente Horst aan de Maas
maakte vorige week bekend dat zij
de subsidie voor BiblioNu niet naar
de gevraagde 724.000 euro verhoogt. In plaats daarvan ontvangt
de bibliotheekorganisatie in 2019
531.145 euro, hetzelfde bedrag als
in 2018. Volgens het College van
Burgemeester en Wethouders van
Horst aan de Maas is een verhoging
niet verantwoord, omdat momenteel
wordt gewerkt aan een toekomstvisie van BiblioNu. “Wanneer het
subsidiebedrag gelijk blijft, dan rest

ons een grove bezuinigingsoperatie uit te gaan voeren”, liet Jimmy
Hendriks, directeur-bestuurder van
BiblioNu, desgevraagd toen aan
dit blad weten. Dat betekent onder
andere dat er gesneden moet worden in de dienstverlening. Wethouder
Geurts gaf al eerder aan dat besparen op de bibliotheek op school niet
aan de orde is. Wel zou er bezuinigd
kunnen worden op de boekencollectie of de openingstijden zouden
worden beperkt. “Maar dat is een
verantwoordelijkheid van de biblio-

theek, zij moeten daarin de keuzes
maken”, aldus Geurts. Hij erkende dat
een faillissement in theorie mogelijk
is. “De subsidie is ervoor dat de bibliotheek in 2019 overeind kan blijven,
we willen namelijk niet dat ze failliet gaat.” Dat was ook de mening
van Jos Gubbels van D66+GroenLinks:
“Een bibliotheek hoort bij de gemeenschap.” Mocht BiblioNu het toch niet
redden, dan heeft dat geen gevolgen
voor de herinrichting van ’t Gasthôes,
verzekerde Geurts de gemeenteraad.
“Er komt hoe dan een bibliotheek-

voorziening in ‘t Gasthôes. BiblioNu is
daarvoor de beste partner. Een andere
mogelijkheid zou zijn om te kijken
naar de bibliotheek in de gemeenten Venlo of Peel & Maas. Ook is het
een optie om de bibliotheek onder
het beheer van ’t Gasthôes te laten
vallen. Er zijn veel manieren om het
in te richten, we hebben echter nog
geen concrete ideeën.” Geurts wilde
niet toezeggen extra geld toe te kennen aan BiblioNu, mocht er in 2019
al sprake zijn van een faillissement.
“Mocht dit aan de orde komen, dan
zullen we met een voorstel naar de
raad komen hoe we dat gaan oplossen.” Behalve gemeente Horst aan

de Maas is ook gemeente Venray
betrokken bij de discussie over
BiblioNu. In beide gemeenten
heeft BiblioNu een vestiging en op
allebei de plekken is een verhuizing gepland. De gemeenteraad
van Venray discussieerde dinsdag
6 november ook over de toekomst
van de bibliotheek. Het college liet
daar weten dat er nu nog geen extra
geld naar BiblioNu gaat. “We zijn
er niet om een instituut overeind
te houden”, aldus wethouder Anne
Thielen van gemeente Venray.
Wel wil de gemeente ervoor zorgen
dat de bibliotheek haar activiteitenniveau op peil kan houden.
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Organiseren activiteiten

Nieuwe stichting gaat zich inzetten
voor kwetsbare medemens
Jan Terburg uit Horst, oud-voorzitter van het WinterZon Festival, heeft het initiatief genomen een nieuwe stichting op te zetten. De nu nog naamloze stichting wil zich inzetten voor de
kwetsbare medemens.
Na 25 jaar besloot Terburg zijn
functie als voorzitter van het WinterZon
Festival, een muziekfestival voor
mensen met een beperking, neer te
leggen. “In die jaren ben ik er achter
gekomen dat het steeds moeilijker is
om een evenement voor deze doelgroep te organiseren. Vanuit een
instelling moet veel geregeld worden,
denk aan begeleiding en vervoer,
en daar zijn niet altijd de financiën
voor. Als je dan met de mensen praat,
blijkt dat zij vooral behoefte hebben
aan kleinschalige activiteiten op
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locatie.” De nieuwe stichting wil zich
daar voor gaan inzetten. “Ons doel is
het organiseren en ondersteunen van
activiteiten voor de kwetsbare medemens in de breedste zin van het
woord”, aldus Terburg. De stichting
richt zich niet alleen op mensen met
een beperking, geeft Miek van Rens uit
America aan. “Het gaat om kwetsbare
mensen, die bijvoorbeeld eenzaam zijn
of het niet zo breed hebben, of om
ouderen. Door voor hen iets te organiseren, hopen we ze even een onbezorgde tijd te geven.”

Het bestuur van de stichting telt
vijf mensen, afkomstig uit diverse
dorpen in de gemeente en met een
leeftijd tussen de 22 en 70 jaar.
Terburg heeft voorlopig de rol van
voorzitter. “We hebben al 122 vrijwilligers klaarstaan, 86 daarvan hebben
afgelopen weekend meegeholpen
tijdens de slotconcerten van Rowwen
Hèze in America. De vergoeding die ze
daarvoor krijgen is voor de stichting.”
Om er achter te komen waar nu precies
behoefte aan is, heeft de stichting
ruim honderd instellingen en organisa-

ties aangeschreven. Maar mensen
kunnen ook individueel hun wensen
indienen. Van Rens: “Stel dat iemand
vroeger graag een instrument wilde
bespelen, maar toen niet de mogelijkheid had, dan kunnen wij er nu misschien voor zorgen dat dit alsnog lukt.
Wat we echter het liefste willen is dat
mensen zelf met hun ideeën komen.”
Terburg vult aan: “We willen
starten in de gemeente Horst aan de
Maas en het daarna verder uit gaan
rollen, tot over de provinciegrenzen
heen.”

Hoewel bestuur en vrijwilligers
klaarstaan om aan de slag te gaan,
mist de stichting nog één ding: een
naam. Terburg: “We hebben al van
alles bedacht, maar dé naam nog niet
gevonden. Daarom vragen we mensen
hun ideeën aan ons door te geven.
Voor degene die de winnende naam
bedenkt, hebben we een leuke attentie.” Namen voor de stichting kunnen
doorgegeven worden tot 16 november
aan Jan Terburg via jwterburg@ziggo.nl
Voor meer informatie kan ook contact
met hem worden opgenomen.

Positieve beeldvorming

25.000 euro voor OLS Sevenum
Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas wil een subsidie van 25.000 euro verlenen aan de organisatie van het Oud Limburgs
Schutterijfeest (OLS) dat volgend jaar in Sevenum plaatsvindt. Daarnaast wil ze voor eenzelfde bedrag garant staan.
“Het OLS biedt kansen om de
tienduizenden bezoekers kennis te
laten maken met alle evenementen
en activiteiten die Horst aan de Maas
rijk is”, zegt het college. “We willen
de kans grijpen om die bezoekers te
laten zien wat Horst aan de Maas te
bieden heeft.

Een evenement als het OLS
draagt bij aan een positieve beeldvorming van onze gastvrije, actieve
en ondernemende gemeenschap,”
aldus wethouder Han Geurts.
“Het is inmiddels alweer 8 jaar
geleden dat het OLS in onze
gemeente plaatsvond (in

Grubbenvorst, red.),” aldus wethouder Han Geurts. “Dat was een mooie
en succesvolle ervaring. We zijn
vastbesloten er samen met de
huidige organisatie weer zo’n succes
van te maken.” Schutterij Sint
Sebastianus won het OLS dit jaar in
het Belgische Raam.

De organisatie voor het evenement volgend jaar is intussen al in
volle gang. “De sociale cohesie in de
Sevenumse gemeenschap krijgt
hierdoor een impuls.”
De gemeenteraad neemt op
4 december een besluit over het
voorstel van het college.

Kinderdagverblijf ’t Nest:
‘Zet vaart achter onderzoek Stint’
De rechtbank besloot op donderdag 1 november dat de Stint nog niet de openbare weg op kan. Het verbod blijft hiermee in stand. Kinderopvang
’t Nest, dat meerdere locaties in gemeente Horst aan de Maas heeft, begrijpt de keuze, maar wil dat de minister wel tempo zet op het onderzoek.
Volgens de minister rijzen er
nog steeds twijfels over de veiligheid van de Stint en moet dit nog
verder worden onderzocht voordat
de elektrische bolderkar de weg op
kan. Ondertussen zitten alle kindercentra nog steeds zonder de Stint.
“Veiligheid voorop”, zegt Gerryan
Huijs, directeur van kinderopvang
’t Nest. “Laten we daar heel duidelijk in zijn. Maar het duurt nu wel

erg lang totdat het onderzoek
afgerond is.” ’t Nest heeft drie Stints
in gebruik, maar die staan nu achter
slot en grendel. “Toch hebben we een
vervoersmiddel nodig. Helaas moet
je dan kijken naar alternatieven.
Dat doen wij liever niet. Ten eerste
zijn deze alternatieven niet altijd de
meest veilige opties. Ze zitten niet in
ons protocol. Ten tweede kost het ons
een hoop geld. We moeten ineens een
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ander voertuig inzetten voor de uitstapjes van de kinderen.”
Huijs heeft begrip voor het onderzoek. “Ik snap dat dit goed onderzocht
moet worden, want nogmaals: veiligheid voorop. Maar het duurt nu wel
erg lang. We vragen de minister dus
vriendelijk om er wat meer vaart achter te zetten.”
Het verbod heeft alles te maken
met het dodelijk ongeval met de

stint op 20 september in Oss.
Daarbij kwam een stint in botsing
met een trein. Bij het ongeluk kwamen vier kinderen om het leven.
Het ministerie heeft laten weten dat
het onderzoek naar de elektrische
bolderwagen zeker tot het jaarwisseling gaat duren. Inmiddels heeft het
bedrijf achter de Stint faillissement
aangevraagd, omdat het financieel
geen andere uitweg meer zag.
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Snelheid verlagen

Campagne op
Venrayseweg in Horst
Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas heeft dit najaar besloten de maximumsnelheid op de
Venrayseweg te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur. Met deze maatregel hoopt ze de verkeersveiligheid
op de weg tussen Horst en Castenray te verbeteren.

Versteviging

Onderhoud aan
Kabroeksebeek
America
Waterschap Limburg gaat het onderhoudspad langs de
Kabroeksebeek in America opknappen en het profiel van de beek
herstellen. Dit onderhoud vindt plaats op het traject tussen de Pastoor
Jeukenstraat en de Schiksedijk en buiten de bebouwde kom van
America tot aan de Kannegietweg.
Het onderhoudspad wordt tijdens
deze onderhoudsbeurt verbreed.
Nu is het pad te smal en onvoldoende toegankelijk om het nodige
onderhoud uit te voeren. Het traject buiten de bebouwde kom krijgt
een geheel nieuw onderhoudspad.
Naast het doel om het pad toegankelijker te maken, is ook het voorkomen van de kans op inzakken van
het talud een reden voor de opknapbeurt.
Om de doelen te bereiken,
worden verschillende acties ondernomen. Zo komt achter een rij
woningen in de Doenssenstraat een
nieuwe contructie om oevererosie
in de toekomst te voorkomen.
De afgelopen jaren is de oever

Deze maand voert de gemeente,
samen met bedrijven en aanwonenden, campagne om gebruikers van
de weg zich aan de nieuwe snelheidslimiet te herinneren. Doordat er
verschillende grote bedrijven langs
deze weg liggen, ontstonden er
regelmatig onveilige situaties bij de
in- en uitritten van de bedrijven. De
reden was vooral het grote verschil
in snelheid tussen het aankomende
en vertrekkende vrachtverkeer en

passerende auto’s. Een andere reden
was dat de verbindende functie tussen Horst en Venray overgenomen is
door de parallel liggende A73.
Bedrijven en aanwonenden zijn
vanaf het begin betrokken geweest
bij het project. Vanuit de campagne
‘Veilig op weg’ is in de maand
november met hen een bewustwordingscampagne opgezet onder de
naam ‘Rij jij ook 60?’. Naast posters
in de bushaltes in Horst en Castenray

en sandwichborden langs de weg,
zijn er daarom ook spandoeken terug
te vinden tegen hekken van bedrijven en is door een bewoner een
tuindoek geplaatst met dezelfde
boodschap.
De 60-kilometercampagne
wordt als eerste gedraaid op de
Venrayseweg. In 2019 zal deze
een vervolg krijgen op andere
60-kilometerwegen binnen de
gemeente Horst aan de Maas.

daar uitgesleten en uitgezakt.
Naast deze beschoeiing, zoals
zo’n contructie wordt genoemd,
wordt ook een vissteiger aangelegd, op verzoek van de dorpsraad. Het doel van de vissteiger is
om de recreatie rondom de beek
te vergroten. Ook wordt een aantal knotwilgen die langs de beek
staan vervangen. Voor een goede
afwatering worden ook de diepte
en het profiel van de beek hersteld.
De plannen zijn nog tot 10 december in te zien op het kantoor van
Waterschap Limburg in Roermond en
via www.waterschaplimburg.nl of
www.officielebekendmakingen.nl
De werkzaamheden starten naar
verwachting in december.

Lekker smullen
bij de troshoop

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

HALLO in Porto
Café Kleuskens in Meterik organiseert elk jaar een stedentrip met enkele gasten, waar iedereen
aan deel mag nemen. Dit jaar was de bestemming Porto in Portugal. Dit land werd niet alleen voor
de zon gekozen, maar ook voor de prachtige omgeving en de vele wijn- en portboerderijen.
Natuurlijk mocht er tijdens een rondvaart door de Douro-vallei de HALLO niet ontbreken .

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL
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De onderste molensteen boven
1

Eendracht maakt Macht Meterik

Horst aan de Maas kende in haar verleden tientallen molens, waarvan er vandaag de dag nog maar
enkele in het landschap terug te vinden. De redactie dook de archieven in en haalde de geschiedenis van
enkele molens naar boven. In deze aflevering: molen Eendracht maakt Macht in Meterik.

Deze windmolen staat sinds
1899 op Meteriks grondgebied,
net buiten het centrum. De molen
is een goed voorbeeld van hoe
een kleine gemeenschap het
samen voor elkaar kreeg iets op te
bouwen.

Tot 1899 gaan de inwoners van
Meterik in Horst naar de kerk om een
mis bij te wonen. Zelf heeft Meterik in
die tijd geen kerk en is Horst de meest
voor de hand liggende keuze. Vanaf
1891, als in America de Sint-Jozef
Kerk met volle ondersteuning van de

te bereiken. Joh. Drabbels, P.J. Tacken
en P. van Tiel gaan uit naam van dit
bestuur naar de pastorie in Horst.
Daar krijgen ze te horen dat eerst aan
een aantal voorwaarden voldaan moet
worden, voordat Meterik een eigen
parochie krijgt. Ze moeten zelf zorgen voor de bouw van een kapel en
een rectoraat en ze dienen elk jaar
500 gulden bij te dragen voor het
onderhoud. Er wordt opnieuw geen
subsidie toegekend aan de bouw van
een kerk in Meterik.
Om die reden gaan de heren
Drabbels, Tacken en Van Tiel rond
in het dorp en zij halen hiermee
33.000 gulden op voor de bouw
van een kerk. De directeur van de
coöperatieve melkfabriek in Meterik,
J.J.H. Jenniskens, komt op dat moment
met het idee om een coöperatieve
windmolen op te richten om daarmee
de jaarlijkse kosten voor het onderhoud van de kerk te kunnen betalen. Met een renteloze lening van de
heer Drabbels wordt een molen uit
Zuid-Holland gekocht en neergezet
in Meterik. Drabbels stelt zijn grond
beschikbaar voor zowel de bouw van
de molen als de bouw van de kerk.
Op tweede kerstdag 1899 draait de
molen voor het eerst en op 1 januari 1900 begint de molen met haar
productie door molenaar Jan Kessel.
gemeente Horst en het bisdom wordt
Later zal de molen nog tien andere
gebouwd, wensen de inwoners van
Meterik echter een eigen kerk. Na ver- molenaars kennen.
In het rectoraat, dat later dat jaar
schillende verzoeken om subsidie bij
de gemeente die telkens werden afge- klaar is, wordt een coöperatieve winkel geopend. Deze wordt gedraaid
wezen, richt een aantal Meteriknaren
een voorlopig bestuur op om haar doel door de dochters van Kessel.

Met de opbrengsten van deze winkel worden de bouw van de kerk en
de molen bekostigd. In het eerste jaar wordt in de molen 670 ton
graan gemalen. Met de winst die
hieruit behaald wordt, worden de
eerste kerkbanken voor in de kapel
betaald.
De opbrengst van het graan
uit de molen wordt in de twintigste eeuw voor meer gebruikt dan
alleen het onderhoud van de kerk.
Zo wordt met het geld de fanfare opgericht en worden hiervoor
instrumenten aangeschaft. In 1932
draait de molen een recordgewicht
aan graan. Er wordt dat jaar 1.180
kilo graan gemalen.
De molen wordt tijdens de
Tweede Wereldoorlog als schuilkelder gebruikt en overleeft de oorlog, in tegenstelling tot een aantal
andere molens in de gemeente.
In 1950 wordt de molen gerestaureerd en voor tien jaar stilgezet. Hierdoor is restauratie in 1962
opnieuw nodig. Tien jaar later
koopt de voormalige gemeente
Horst de molen om deze te bewaren voor de toekomst. In 1990
ondergaat de molen nog een grote
restauratie. Vanaf 1994 is het
beheer van de molen in handen
van de stichting Molen Eendracht
Maakt Macht. Vandaag de dag
draait de molen nog steeds en kan
deze worden bezocht.
Kijk voor meer informatie op
www.molenmeterik.nl
Bron: Stichting Heemkunde Meterik

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Sevenum

centrum €

7,00 - € 11,00

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

HALLO in Noord-Korea
Ton Spreuwenberg uit Horst maakte onlangs een 16-daagse groepsrondreis door Noord-Korea.
Volgens Ton een land dat, ondanks de vaak negatieve berichtgeving, zeer de moeite waard is om te
bezoeken. Deze reis bestond uit allemaal hoogtepunten. Hij bezocht de Mass Games, de demarcatiezone, de hoofdstad Pyongyang, het natuurschoon en de spaarzame contacten met de bevolking
tijdens de Mass Dances en in het park. Door de boycot zijn de Noord-Koreanen een volk dat trots is,
aldus Ton. Ondanks dat buitenlandse kranten verboden zijn, werd voor de HALLO een uitzondering
gemaakt. Op de foto poseert Ton samen met de Nederlandse reisbegeleider, de Koreaanse gidsen
Cheu en Pak en buschauffeur Kim voor de herenigingsboog.
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Natuurfoto’s
Horst
aan de
Maas

Niels
Hoebers

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Niels Hoebers,
geboren en getogen in Horst, maar tegenwoordig uit Eindhoven.

Presentatie
natuurkaartenset
Bart Versteegen en Ingrid van der Beele presenteren op zondag
18 november hun kaartenset getiteld ‘Natuurlijke inspiratiekaarten’.
De presentatie vindt plaats van 15.00 tot 16.00 uur in ‘t Koetshoes in Horst.
Vier jaar geleden begonnen
Versteegen en Van der Beele aan hun
avontuur. Eerst maakten ze daarvoor
een jaar lang specifieke natuurfoto’s,
veelal in de omgeving. In deze foto’s
lag een boodschap besloten. Nadat
de foto’s waren gemaakt, werd bij
elke fotokaart een inspirerende tekst
geschreven.

Zo kunnen mensen voor iedere
dag een kaartje trekken, of dienen de
kaarten als antwoord op een vraag.
Ook kunnen ze worden gebruikt als
coachingskaarten.
De kaartsetpresentatie met
muzikale omlijsting is gratis te bezoeken. Wel moeten geïnteresseerden
zich aanmelden via info@huisikben.nl

Veiligheid

Fietsroute krijgt
zonnelichtmasten
Er worden zonnelichtmasten geplaatst aan de Mgr. Aertsstraat in
Swolgen en Swolgenseweg in Broekhuizenvorst. Daarmee moet de veiligheid op de fietsroute worden verbeterd.
Eerder stelde gemeente Horst aan
de Maas 110.000 euro beschikbaar
voor een veilige fietsverbinding tussen
Swolgen en Broekhuizenvorst.
Volgens de gemeente zijn de maatregelen nodig omdat het een drukke
schoolroute betreft. Door de fusie van
van de jeugdafdelingen van voetbalclubs SVEB en Sporting ST wordt door
nog meer jeugd gebruik gemaakt van
de route Mgr. AertsstraatSwolgenseweg. In juli stuurden de
verenigingen samen met de dorpsraden van Tienray, Swolgen en
Broekhuizen(vorst) nog een brief naar

Niels Hoebers (37), die inmiddels woonachtig is in
Eindhoven met zijn vriendin Els Koopman (36) en zijn
zoontje Moos (2,5 maand), kijkt terug op een heel prettige jeugd in Horst. “Ik groeide op als enig kind en toen
ik 5 was gingen mijn ouders uit elkaar. Toch heb ik dit
nooit als vervelend ervaren. Ik speelde namelijk veel
met mijn neefjes en nichtjes en heb me nooit verveeld.
Ik ging naar basisschool de Weisterbeek en meldde me
op een gegeven moment aan bij de harmonie in Horst.
Mijn opa speelde trompet en ik was het enige kleinkind
dat ook maar iets van geluid uit de trompet kon krijgen.
Als een soort familietrots meldde ik me dus aan bij de
harmonie en omdat er toen vraag was naar een saxofonist, ben ik dat gaan spelen. Die periode duurde echter
maar van mijn 10e tot mijn 13e. Mijn interesse in metalmuziek en de pubertijd namen de overhand. Ik ging naar
wat het eerste jaar nog de Jacob Merlo Mavo heette in
Horst en volgde later de elektrotechniek richting op het
vmbo. In mijn vrije tijd was ik vooral veel te vinden in
keten waar we als jeugd veel vrijheid hadden. Ik vond
het geweldig om steeds weer een ruimte te verbouwen naar een fijne plek waar we met vrienden bij elkaar
kwamen. Daar organiseerden we dan vaak feestjes en
we vonden het het grootste compliment als de burgemeester dan sprak over geluidsoverlast”, zegt Niels
lachend.

Van de bouw naar de
animatiewereld
Na het vmbo deed Niels een monteursopleiding in
Venlo en begon hij al gedeeltelijk met werken. “Ik heb
drie jaar in de bouw gewerkt maar zag dat mijn vader,
die dezelfde opleidingsachtergrond had, de creatieve
kant op ging. De machowereld in de bouw paste niet

echt bij me en ik besloot ook mijn creativiteit achterna
te gaan.” Niels deed eerst de zaterdagacademie in
Den Bosch, waar hij een portfolio kon opbouwen in allerlei creatieve vormen zoals schilderen, ontwerpen en 3D.
Hierna deed hij de vooropleiding van de kunstacademie in Den Bosch op het Koning Willem 1-college en
woonde die tijd anti-kraak. “Het was voor mij echt een
gevoel van thuis komen. In tegenstelling tot de bouw
was ik omringd met mensen die echt bij me pasten.
Ik heb daar een geweldig jaar gehad en werd erg gemotiveerd door iedereen om me heen.” In 2004 kwam Niels
op de Design Academy in Eindhoven terecht. Omdat dit
een hbo-opleiding was, was dit voor hem wel een hele
uitdaging. “Gelukkig werkten ze op de Design Academy
niet zozeer met boeken, maar leerde ik veel meer in de
praktijk. Het enige boek waar ik echt uit moest leren was
kunstgeschiedenis. Ik kreeg steeds meer interesse in animatie en kwam door mijn stage in Polen bij Se-Ma-For in
de stop-motion wereld terecht. Als kind was ik al gefascineerd door poppen en poppenanimaties. The Muppets,
maar ook andere Jim Henson-creaties zoals Labyrinth en
The Dark Crystal vond ik geweldig.” Niels studeerde in
2010 cum-laude van de Design Academie af en werkt
inmiddels voor namen zoals Zapp, het kinderblok van
de publieke omroep, Het Groninger Museum, babybuggymerk Quinny, Galileo van RTL5 en onlangs De Wereld
Draait door.
Ondanks dat hij al sinds 2004 in Eindhoven woont,
voelt het voor hem nog altijd vertrouwd om weer in
Horst bij zijn familie te zijn. “Ik vond het een hele fijne
plek om op te groeien en soms denk ik er stiekem nog
wel aan om mijn zoontje Moos ook op te laten groeien
op een rustigere plek zoals Horst, al weet ik niet of mijn
vriendin daar zo blij mee zou zijn. Ik ben namelijk heel
blij met de basis zoals ik die heb gehad.”

het College van B&w waarin zij hun
zorgen uitten. De gemeente wil nog
voor de winterperiode verlichting op
de route. Omdat het plaatsen van
standaard lichtmasten, door noodzakelijk graafwerkzaamheden, te lang
duurt, is er nu nog gekozen voor
verlichting op zonne-energie. Tot de
lichtmasten er zijn, krijgen de jeugdleden van de voetbalverenigingen
fluorescerende hesjes zodat ze beter
zichtbaar zijn, liet wethouder Eric
Beurskens van gemeente Horst aan de
Maas tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 6 november weten.

Leucothoe

Leucothoe axillaris.
Diverse soorten.
Ø 17 cm. Per stuk

5.

7.99

99

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 45. GELDIG VAN 08-11 T/M 14-11. OP=OP

Zondag 25 november 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST
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Algemene kennisgeving
Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
Sterk was zij in haar strijd tegen haar ziekte.
Groot was haar liefde voor haar dierbaren.
Nu is zij in rust van ons heengegaan.

Als..
Als ik de dingen niet meer weet en jullie niet meer herken
alles weer vergeet zodat ik onherkenbaar ben.
Herinner mij dan als de stralende zon
vol levenskracht toen ik alles nog kon.

Bedroefd maar dankbaar dat aan haar lijden nu een einde is gekomen,
delen wij u mede dat na een kortstondige ziekte, die zij op een
bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is heengegaan
mijn lieve vrouw, ons mam, schoonmoeder en trotse oma

Maandag 5 november 2018 is op 81-jarige leeftijd overleden

Bertha van der Sterren-van Helden

echtgenote van

echtgenote van

Gerrit van der Sterren

Leen Peeters - Peters
Hay Peeters †

Martin en Gert
Guus en Fenna
Niek
Ben
Thea en Leo
Inge, Senn
Brain en Mandy

Gerrit
Jos en Leontine
Lesley en Linda
Iris en Thomas

Hartelijk dank voor alle blijken van medeleven en steun in deze
moeilijke tijd.

We ontvingen het trieste bericht dat ons lid

Peter Reijntjes
na een periode van langdurige ziekte helaas op 29 oktober in de leeftijd
van 55 jaar is overleden. Peter was zo’n 20 jaar lid van onze voetbalclub
en was tot aan zijn ziekte een vaste waarde binnen ons Veteranenteam.
Verder was Peter lid van de sponsorcommissie. We verliezen hiermee een
sportief en actief lid.
Wij wensen zijn vrouw Karin, kinderen, familieleden heel veel
sterkte met het verlies van ons gewaardeerd lid Peter.
Bestuur en leden voetbalvereniging S.V.E.B.

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.
Massage, Guasha, gezichts
behandelingen, wimperextensions
Veemarkt 7a Horst
www.powerfulstones.nl 06 40 88 97 54.
Ook als kabobon mogelijk.
Kerstsfeerdagen! Bloemsierkunst
De Kogeldistel 15 &16 nov 9-18
uur, 17 nov 9-17 uur Kogelstraat 62
Hegelsom.
Vindt u het ook lastig om huur-/
zorgtoeslag aan te vragen?
De Papierkroam van Synthese kan
u hierbij kosteloos ondersteunen:
papierkroamhorst@synthese.nl
077 397 85 00.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Werkvanuithuis. Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
DSV in Venlo zoekt orderpickers en
packers in 3 ploegen. Salaris: € 10,61
+ toeslagen. Bel: 077 355 27 11.
werving.zuidoost@nl.randstad.com
Kaldenbroeck zoekt collega die
helpt met het schoonhouden van deze
mooie plek. info@kaldenbroeck.nl

Dag en nacht bereikbaar

Gefeliciteerd!



Geboren

Jorn

Correspondentieadres:
Bosstraat 69, 5963 NX Hegelsom

31 oktober 2018
Zoon van
Carla van de Pasch
en Mark van Hooff
De Bongerd 14
5962 CC Melderslo

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van ôs
mam op zaterdag 10 november 2018 om 10.00 uur in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Geboren

Marco
Davy

De crematieplechtigheid heeft dinsdag 6 november in Venray
plaatsgevonden.

zijn 8 november 2018
50 jaar getrouwd

lieve mam, schoonmoeder, trotse oma en super-oma

Zij overleed in de leeftijd van 74 jaar.

31 oktober 2018
Deken Creemersstraat 45, 5961 JN Horst

Annelies en Lei
Wijnands

Familie Peters
Familie Peeters

Op vrijdag 9 november om 19.00 uur zal ze speciaal worden
herdacht tijdens de avondwake in de parochiekerk van de
H. Hubertus te Hegelsom.
Ôs mam is in Het Molenveldhuis, studio 16, Gebroeders van
Doornelaan 17 te Horst. Hier is gelegenheid om persoonlijk
afscheid te nemen op vrijdag van 17.30 - 18.30 uur.
Mocht u bloemen overwegen, stellen wij een donatie aan
Het Molenveldhuis meer op prijs. Hiervoor zijn collectebussen
aanwezig in het crematorium en bij de avondwake.

Ward

1 november 2018
Zoon van
Tim & Annette
Marcellis-Keijsers
Broertje van Manon
Lochtstraat 35
5962 AJ Melderslo

Geboren

I.v.m. wegwerkzaamheden rondom crematorium Boschhuizen,
dient u rekening te houden met 15 minuten extra reistijd.

Nelipak Venray is op zoek naar
parttime productiemedewerkers.
Meer info? Bel 077 355 27 11 of mail
naar werving.zuidoost@nl.randstad.com
Door omstandigheden gezocht een
nieuw thuis voor onze 2 konijnen.
Gratis incl. hok & toebeh.
06 18 68 97 40.
Kantoorruimte Horst-centrum, div.
afmetingen, vanaf € 250,= BusinessCentrum Horst tel. 06 24 19 24 01.
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!!!!
T.k.gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen/
frees/spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/schudder/hark/maaier/
tractor enz. V. Dijk 06 19 07 69 59.
Te huur zomerhuis in Mallorca
voor- en najaar bij het strand
www.huisbertcati.com
facebook huisbertcati.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Buxusvervangers 12 soorten
v.a. 0,49 euro Meterik 06 30 58 79 98.
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
Werkende man 63 jaar zoekt
woonruimte per 1 december.
Tel. 06 50 99 35 69.

Funs

1 november 2018
Zoon en broertje van
Joep & Lieke
Verstappen-Vollenberg
Baer, Marie en Joke
Gastendonkstraat 39
5961 JW Horst

Te koop landbouwgrond U00202
2m2807ha aan verharde weg Lang
Hout Maasbree. Info 06 46 16 54 50.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden met tapijt, vloeren,
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.
Zoekt u stalling voor uw caravan of
camper? Caravanstalling Tongerveld in
Maasbree. Bel 06 53 94 67 77.
Nieuw in Horst! Quasimode kids!
Mooie 2e hands (merk-)kleding!
Open op woe en vrijdag van 9.00 tot
13.00! Hoofdstraat 23 Horst.
Te koop particuliere bouwkavel In
Veulen, rustig gelegen. Perc 525 m2.
Tel. 06 12 23 44 28.

Izzy
Geboren op
2 november 2018
Dochter en zusje van
Anouk en Ben Wismans
Dex
De Pelslap 31
5961 LP Horst
Zojuist garen gekocht...ik voel me
super. Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst
tel. 077 398 19 75.

Gratis Luikse wafel
bij onze lunchproeverij

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

www.theoarts.com

HAN-MARK
ARENDSE

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

voor

€ 12,95 pp.

Gebruik actiecode HERFST bij reservering
Geldig tot 30 november 2018

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

w w w. b o b n o t e n . n l
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

077-3661708
www.depaddestoelerij.com
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GEPLUKT Carla Vossen
dat zijn net haar kinderen. “De buxus
is mijn levenswerk. Toen de buxusrups
opkwam van de zomer, heb ik steeds
alle struiken goed nagekeken, rupsjes
met hand verwijderd en een buxusvlinderval neergezet. Dat heeft er
uiteindelijk toe geleid dat ik geen
struik weg hoefde te gooien.”

Huis aan de
Lavendellaan

Met haar groene vingers werkt ze het liefst zoveel mogelijk in de tuin. Ze is een bezige bij die graag de frisse buitenwind inademt en daarnaast ook
nog eens druk in de weer is met allerlei vrijwilligerswerk. Deze week wordt Carla Vossen (65) uit Griendtsveen geplukt.
Als Carla naar buiten kijkt,
verschijnt er geheid een glimlach op
haar gezicht. Bezig zijn tussen al het
groen doet ze al van kinds af aan.
Carla groeide op in het Brabantse
Liessel in een druk gezin. “Een rumoerige boel was het zeker. Vooral als je
vijf zussen en vier broers bij elkaar zet.
Ik was het oudste meisje. Heel gezellig, maar soms ook ontzettend druk.”
De ouders van Carla hadden een tuindersbedrijf, daar werkte ze met veel
plezier. “Ik plukte tuinbonen, boontjes,

aardbeien, zwarte bessen, noem het
maar op. Ik hield er wel van om in de
buitenlucht te werken. Ik weet nog
goed dat ik bloemkolen verkocht in
een kist met daarin een stuk of negen
kolen, die achter op mijn fiets stond.
Wij verkochten drie bloemkolen voor
één gulden. Die waren zo op als ik bij
een boer langs ging.” Er moest hard
gewerkt worden. Later werden er kassen gebouwd en moest Carla tomaten en komkommers plukken. “In de
zomer werd het heet in zo`n kas en

PUZZEL

Smoorverliefd op
Paulus

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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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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van tomaten plukken worden je handen ook nog eens ontzettend vies.
Ik moest ze zelfs met chloor schoonspoelen. Later zijn we overgestapt
naar allerlei bloemen in de kassen,
dat was veel meer mijn ding.”
Ook het studeren ging de
Griendtsveense gemakkelijk af. Ze laat
haar rapporten van de middelbare
school zien. “Kijk, mijn laagste punt
was een 7. Het ging van een leien
dakje en al snel ging ik het atheneum
volgen.” Die periode was van korte
duur. Carla was nodig in het bedrijf
van haar ouders. “Bij ons was de
regel: eerst werken, dan pas huiswerk maken. Nadat ik niet meer leerplichtig was, moest ik van school af.
Achteraf gezien ben ik wel jaloers op
mijn jongere broers en zussen die wel
hebben mogen studeren.”
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Het was dus een druk leventje
voor Carla. Toen ze 20 was ontmoette
ze Paulus en ze werd smoorverliefd.
Ze ontmoette hem tijdens een dansavond bij Van de Eijnden in Deurne.
“Hij vertelde dat hij uit Griendtsveen
kwam. Ik geloofde er helemaal niks
van. Hoe konden er nu zulke knappe
mannen in Griendtsveen wonen?
Als ik naar mijn oma in Horst ging,
reden we altijd met onze jeep door
Griendtsveen. Ik vond het een beetje
een stil dorp, er was nooit iemand
op straat. Paulus is dan toch wel een
uitzondering hoe ik dacht over de
Griendtsveense mannen”, grapt Carla.
Na vijf jaar zijn ze getrouwd. “Ik ben
toen gestopt met het werken bij
mijn ouders. Daarna heb ik op enkele
andere bedrijven gewerkt in Deurne.

Jammer genoeg hadden die niets met
bloemen te maken.”
Carla is helemaal verliefd op haar
tuin. “Die heb ik speciaal ingericht.
Ooit las ik een boek van Elisabeth de
Lestrieux over tuinen. Zij schreef over
een tuin inrichten in zichtlijnen. Als je
door je raam naar buiten kijkt, moet
het groen in symmetrie zien liggen.
Zo kun je perfect vanuit elke raam in
je tuin kijken. Daar kan ik enorm van
genieten.” Ze heeft enorm veel passie
voor haar tuin. Vooral voor de buxus,

Een bezige bij is Carla heel zeker.
Naast het vele tuinieren, doet ze ook
veel vrijwilligerswerk. Ze heeft zich
onder andere veertien jaar ingezet
voor Stichting Jeugdwerk Griendtsveen.
“Een van de hoogtepunten van al die
jaren was het jaarlijkse kamp. Het is
geweldig om met jongeren op stap
te gaan. Als Paulus en ik dan na zo’n
week terugkwamen en thuis aan tafel
zaten, was het heel stil. Dan was ik
helemaal kapot. Dat was het zeker
waard.” Ook zat Carla vijftien jaar in
het kerkbestuur en geeft ze al lang
leiding aan het kinderkoortje. Ze is
momenteel vele jaren secretaris van
de Vrouwenbeweging in Griendtsveen.
Het allergrootste hoogtepunt
van Carla’s leven is het bouwen
van hun huis aan de Lavendellaan
in Griendtsveen. “Het heeft elf jaar
geduurd voordat we onze vergunning
hadden. In de tussentijd hebben Paulus
en ik in een noodwoning gewoond.
Dat was niet altijd even praktisch,
want het was er klein, maar raad eens:
wel een grote tuin.” Eindelijk konden
ze dan na tien jaar aan hun droomproject beginnen. “Paulus en ik hebben
het huis samen met een kleine aannemer helemaal zelf gebouwd. Ik weet
precies hoe elk hoekje van de kamer is
ontstaan. Dat was prachtig om mee te
maken. De mooiste tijd uit mijn leven.
Ik kan daar nog steeds intens van
genieten.”

Crist Coppens
Alleen dinsdag 13 november 2018

Braadworst

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

www.coppens.keurslager.nl

JOHN TRUIJEN
NAAIMACHINES HORST
• ruime keuze inruilmachines
• zo goed als nieuw, vanaf 150,- euro
• een beste kwaliteit met nieuw-garantie
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 18.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur
(maandag gesloten)

Loevestraat 43 Horst tel. 077 - 398 56 90
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Dankbetuiging

Mia van den BekeromVullings
Afscheid nemen was en blijft verschrikkelijk moeilijk.
Het was hartverwarmend te zien hoeveel mensen een warm plekje
voor Mia hadden. Jullie kaarten, brieven, persoonlijke herinneringen,
lieve troostende en bemoedigende woorden tijdens de ziekte en na
Mia’s overlijden waren voor ons van grote waarde, een enorme steun.
Wij hebben dat bijzonder gewaardeerd en
willen u allen daarvoor hartelijk danken.
Mia, je mag trots zijn dat zoveel mensen van je houden,
je was dan ook een supermooi goed mens. We hopen dat
je het beter hebt, we zullen je nooit vergeten!

HALLO in Mettendorf

Horst, november 2018
Familie T.H.M. van den Bekerom

Wim en Nel Litjens uit Horst bezochten onlangs het dorp Mettendorf in de Eifel in Duitsland.
Het stel woonde in de jaren 70 en 80 in Meterik en had een speciale band met het Duitse dorp.
Die relatie heeft er zelfs toe geleid dat destijds in Mettendorf de Meteriker Strasse werd aangelegd.
Wim en Nel haalden vele herinneringen op en een ritje door deze straat mocht natuurlijk niet ontbreken tijdens het uitstapje.

Bedankt voor alle steun, medeleven, kaarten,
telefoontjes, berichten en bloemen.
Maar ook voor de giften voor de Wensambulance Limburg en
hospice Doevenbos die we hebben ontvangen bij het overlijden
van os mam, schoonmoeder en oma

Nel van der Hulst-Wijnhoven
Een hand... een woord... een kaart... een gebaar
doen zo goed als je iemand die je lief hebt verliezen moet...
Jolanda en John, Teun, Lars
Sandra en Leon, Iris, Lisa
Wendy

Dankbetuiging

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
was ons een troost in deze moeilijke tijd.
De vele blijken van medeleven na het overlijden van

Elly Muijsers-Francken

HALLO in Noorwegen

hebben ons gesterkt om dit verlies te dragen. Bij deze betuigen
wij aan allen onze welgemeende en hartelijke dank.

De Preikestolen was het laatste adresje voor Will, Nelly, Jeroen en Eva uit Kronenberg in hun
rondreis door Noorwegen. Op de rand van de klif hadden de vier tijd om even met de HALLO te
poseren. Het gezin had een mooi uitzicht op het 604 meter lager gelegen Lysefjord.

Kinderen en kleinkinderen
Grubbenvorst, 5 november 2018

overdekte

ROMMEL

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

MARKT
zo. 11 november
09.00 - 15.30 uur
D’N UMSWING

naast
de
N277

Schorfvenweg 3 KRONENBERG
06 - 14 93 01 12

www.lirom.nl

HALLO in IJsland
De familie Kempen-Lucassen uit Sevenum bracht de herfstvakantie door in IJsland. Zij zijn door
het hele land gereisd en hebben ruim 2.500 kilometer afgelegd. “Een zeer mooie vakantie van
tien dagen gehad. Een echte aanrader”, aldus de familie. Op de foto poseren Arjen en Mieke met hun
kinderen Mees, Tuur en Faas samen met de HALLO bij de Gullfoss waterval.
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‘Smaak en beleving staan bij ons voorop’
Henny en Gerrit Vollenberg-Weijs en Lieke en Joep Verstappen-Vollenberg van Smaakboerderij De Gastendonk in Horst zijn genomineerd voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas. Dit familiebedrijf stelt al vijf generaties lang smaak en beleving voorop en
vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt, zowel medewerker als gast en klant.

De Gastendonk gelegen aan de
Gastendonkstraat kent een historie die meer
dan vijf eeuwen teruggaat. Het pand stamt
uit eind 1400 en hoorde vroeger bij kasteel
Huys ter Horst. In 1876 werd het eigendom
van de familie Weijs en veranderde het
herenhuis in een boerderij. Vandaag de dag
runnen de vierde en vijfde generatie van de
familie het bedrijf: Henny en Gerrit
Vollenberg-Weijs en Lieke en Joep
Verstappen-Vollenberg. “De Gastendonk is

VACATURES
VACATURES

mijn thuis”, zegt Lieke Verstappen.
“Samen met mijn man Joep vorm ik de
vijfde generatie.”
Het bedrijf rust op vier pijlers: verswinkel, restaurant, catering en kookworkshops.
“In de winkel verkopen we aardappelen, groente en fruit en verse maaltijden.
Onze producten zijn zo veel mogelijk
afkomstig van onze eigen grond of uit de
regio.” Datzelfde concept wordt gehanteerd
in het restaurant waar Joep de chef-kok is.

Namens het hele team
feliciteren wij jullie met de nominatie
voor de Ondernemersprijs 2018!

Kerkstraat 17 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeroptiek.nl

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie.
Veel succes!
Expeditiestraat 2,
5961 PX Horst

www.vantilburgbv.nl

Samen met zijn souschef zorgt hij elke dag
voor verse maaltijden in het restaurant en
daarnaast verzorgt hij de catering. Lieke is
gastvrouw. “En dat ben ik echt in hart en
nieren”, lacht ze. “Ik heb pas een leuke dag
als mensen die in ons restaurant gegeten
hebben, met een glimlach de deur uit gaan.”
Moeder Henny is werkzaam in de winkel en
backoffice. “Zij zorgt ervoor dat de klant zich
gewaardeerd voelt. En mijn vader Gerrit is
van de ‘facility and logistics’, zoals hij zelf

zegt. Hij zorgt er onder andere voor dat de
groentetuin en het erf er netjes bij liggen en
vormt onze technische dienst.”
De eerste stappen naar de verkoop van
producten aan huis, werden begin jaren
90 door Henny en haar vader Louis Weijs
gezet met de komst van een groentewinkel aan huis. In 2012 stapten Joep en Lieke
in het bedrijf. “Joep en ik hebben elkaar
leren kennen toen we beiden werkten in
een restaurant in Venlo. Hij als souschef en
ik als gastvrouw. Vroeger dacht ik al dat
ik later in het bedrijf van mijn ouders zou
stappen en nadat ik Joep ontmoette, kreeg
dat steeds meer vorm. We zijn nu alle vier
vennoot. We hebben allemaal onze eigen
taken en karakters, we vullen elkaar goed
aan. We hebben in het begin gezegd dat we
open en eerlijk naar elkaar zijn en dat doen
we ook. We praten regelmatig bij en zorgen ervoor dat de neuzen dezelfde kant op
staan.”
Hoewel De Gastendonk zich geen trendsetter noemt, heeft ze wel een duidelijk missie. “Smaak en beleving staan voorop, samen
met kwaliteit en ambacht. Door de seizoenen te volgen, hopen we een stukje bewustwording te creëren bij de klant. In de winter
zijn er nu eenmaal geen sperzieboontjes of
je moet ze uit Egypte halen. We willen in
onze winkel en restaurant de producten van
het seizoen aanbieden. En de klant te laten
zien dat er ook goede alternatieven zijn voor
sperzieboontjes in de winter. We gaan met
de tijd en de vraag van de klant mee, zonder
onze identiteit te verliezen.”
“Wat we daarnaast belangrijk vinden is dat iedereen zich thuis voelt bij De
Gastendonk, zowel werknemers als gasten
en klanten. Met al onze medewerkers in de
winkel en het restaurant vormen we een
familie. De toekomst zien we rooskleurig
tegemoet. We hopen dat pap en mam over
een paar jaar een stapje terug kunnen doen
en misschien is er dan in de verre toekomst
een opvolger binnen onze eigen gezinnetje”,
lacht Lieke.

Wij feliciteren onze leverancier
van verse groenten en fruit met de
nominatie voor de ondernemersprijs
Horst aan de Maas!
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Lieke en Joep Verstappen en Henny en
NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Smaakboerderij De Gastendonk
Jullie zijn allemaal
toppers en hebben deze
nominatie dik verdiend!

Heel hartelijk
gefeliciteerd!
Toeristisch Platform Horst aan de Maas

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!
www.weijshooft.nl

Gefeliciteerd met jullie
nominatie en heel veel succes!
Lieke, Joep, Henny en Gerrit,
Versterkt uw kracht!

gefeliciteerd met de nominatie van jullie Smaakboerderij De Gastendonk
voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2018!
Namens het hele team FTNON Horst

Nijverheidsstraat 11 • 5961 PJ Horst • www.ftnon.com

nny & Gerr it
He
,
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L
lie nominatie!
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t
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c
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ge fe
Medewerkers van Hanos Venlo
zijn trots op
Smaakboerderij de Gastendonk!

Arvalis feliciteert
Smaakboerderij
de Gastendonk
met hun nominatie
voor de ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2018

www.arvalis.nl
Wij feliciteren Lieke en Joep,
Henny en Gerrit met deze nominatie!

Gefeliciteerd en veel succes gewenst!
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Gefeliciteerd
met de nominatie!
Horst aan de Maas
mag trots zijn
op zo’n mooi bedrijf!
www.edelbrons.nl

Slagerij Edelbrons • 06 205 42 128
Ysselsteynseweg 48 Ysselsteyn

W- installaties
Heijnenstraat 36, 5963 NL Hegelsom
Tel. 06 11 39 29 82 info@tonvanrens.nl

www.tonvanrens.nl

Lieke en Joep, Henny en Gerrit,
gefeliciteerd met jullie nominatie

#kempencreeert
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Ervenspreekuur in
Gerrit Vollenberg Horst aan de Maas
Landschap Horst aan de Maas organiseert op zaterdag 24 november samen met IKL een ‘Ervenspreekuur’.
Met deze nieuwe aanpak wil Landschap Horst aan de Maas mensen adviseren over hoe ze hun erfbeplanting
kunnen onderhouden. Tijdens het ervenspreekuur gaat de groep van 09.00 tot 15.30 uur langs de erven van de
deelnemers.

Wij feliciteren
Smaakboerderij de Gastendonk
met de nominatie
voor de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2018
WWW.L I M G ROUP.EU

Op de erven wordt aan de hand
van de praktijksituatie het onderhoud besproken. De groepsgrootte is
beperkt, maar bij voldoende belangstelling wordt er nog een tweede

datum geprikt in het voorjaar van
2019. De organisatie wil tijdens het
Ervenspreekuur maximaal zes adressen bezoeken. Aanmelden kan via
info@landschaphorstaandemaas.nl

Deelnemers die willen dat hun erf
wordt bezocht, kunnen dit doen door
het adres van het erf te vermelden
met daarbij wat er allemaal op het erf
staat en eventuele onderhoudsvragen.

Ongeval AmericaansewegBlaktdijk
Een motor en een personenwagen zijn dinsdagmiddag 6 november omstreeks 15.00 uur in botsing gekomen op de kruising van de Americaanseweg-Blaktdijk in Kronenberg. De motorrijder is hierbij ten val gekomen en voor controle naar het ziekenhuis gebracht.
De Kronenbergse autobestuurder
is ongedeerd. De vrouw reed vanuit
Hegelsom op de Americaanseweg

richting Kronenberg en schampte de
Panningse man op de motor. Zowel
politie als ambulance zijn ter plaatse

gekomen. Uiteindelijk bleek er alleen
materiële schade te zijn aan beide
voertuigen.

Wij wensen Smaakboerderij de Gastendonk veel succes toe!
Schoolstraat 3 | 5971 BH Grubbenvorst | 077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl | www.kinderopvanghetnest.nl

HALLO in Phoenix
Nell en Ger Hendrix uit Sevenum gingen tijdens hun rondreis door West Amerika op bezoek bij
hun neef Jeroen Driessen. Jeroen is de zoon van de oudste broer van Nell en is werkzaam als piloot
bij Northwest Airlines. Hij woont samen met zijn vrouw Lauren en kinderen Luke, Claire en Elle in
Buckeye, een voorstad van Phoenix. Tijdens dit bezoek maakten Nell en Ger ook nog tijd om samen
met Jeroen en de kinderen de HALLO te lezen.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Je hoeft het inbrekers
niet makkelijk te maken’
Nu de avonden weer langer worden en
het eerder donker is, is de kans op een
inbraak groter. Om het inbrekers zo moeilijk
mogelijk te maken, kun je als huiseigenaar
onder andere zorgen voor goed hang- en
sluitwerk. Maar, zegt 64 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas, als een
inbreker binnen wil komen dan houdt hem
niets tegen. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Volgens cijfers van de Rijksoverheid daalt
het aantal woninginbraken de laatste jaren
gestaag. Waar in 2012 nog in ongeveer 92.000
woningen werd ingebroken, waren dit er in 2017
minder dan 50.000. Door spotjes op radio en
tv worden we er op gewezen altijd de deur op
slot te doen, ook al zijn we maar tien minuutjes
weg. Daarnaast is het niet verstandig om ramen
open te laten staan als je van huis bent en is

Inwonerspanel

1.672 leden

Oneens
21%
Neutraal
15%

Eens
64%

Een woninginbraak
kun je niet
tegenhouden

het een goed idee om de buren te vragen een
tegen te houden als deze vastberaden is binnen
oogje in het zeil te houden als je een weekendje
te komen.
weg gaat. Ook in Horst aan de Maas wordt voor
Wel kun je het onaantrekkelijk voor hem maken”,
inbraakbeveiliging gezorgd. Onder andere door
zegt deze persoon. “Ik denk dat veel inbrekers
het installeren van hang- en sluitwerk met politoch afhaken bij goede beveiliging, maar er zultiekeurmerk en te zorgen
len ook altijd doorzetters bij
voor voldoende verlichting
zitten”, laat een ander weten.
‘Kunt het wel
rondom het huis.
Een derde voegt toe: “Ik denk
onaantrekkelijker maken’
dat een zichtbaar aanweOok hebben veel mensen
een hond als afschrikmidzige alarminstallatie en veel
‘Neem een hond’
verlichting rondom het huis
del, een alarmsysteem of
camerabewaking. “Het is
‘Een dief is liever lui dan moe’ de inbrekers wel degelijk
tegenhoudt.” Eén inwoner
verstandig om geen waarvat samen, wat velen dendevolle spullen in het zicht
te laten”, tipt iemand. “Sluit auto´s en fietsen ook
ken: “Ze moeten weg blijven en niet aan andergoed af. Doe alsof er iemand thuis is, zet radio of
mans spullen komen.” TipHorstaandeMaas is een
tv aan en laat verlichting branden.” Toch denkt
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst aan
een meerderheid van de inwoners dat deze maat- de Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
regelen niet helpen, als een inbreker het echt op
je spulletjes heeft voorzien. “Een inbreker is niet
www.tiphorstaandemaas.nl

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, 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

Inzet arbeidsmigranten door bedrijfsleven is weg van minste
weerstand
Otto Work Force schermt met tekorten van 8.000 arbeiders op de
arbeidsmarkt in onze regio. Plotseling maakt het economisch bureau van
ING bekend dat er nog rek zit in de arbeidsmarktregio’s.
De ING vindt die ruimte bij
werklozen, bij vrouwen die willen gaan werken en mensen die
meer uren willen werken. De ING
noemt dat de verborgen ruimte op
de arbeidsmarkt. Het onderzoekt
trekt de conclusie: “Maar dan zullen bedrijven wel creatiever moeten worden om dit potentieel aan te
spreken.” Ontegenzeglijk legt de ING

de vinger op een zere plek in onze
samenleving. Ook het UWV constateert in zijn samenvattend onderzoek
naar het beeld van de arbeidsmarkt
in de regio Noord-Limburg van oktober 2018 dat er nog ruimte is op
de arbeidsmarkt. Letterlijk staat er:
“Ondanks de personeelstekorten
lijkt er nog veel arbeidspotentieel
beschikbaar te zijn in Noord-Limburg.”

Ook UWV vindt die ruimte bij mensen
met een arbeidsbeperking, een bijstandsuitkering en een WW-uitkering.
Waar bevindt zich die verborgen
ruimte op de arbeidsmarkt in NoordLimburg dan?
Het CBS geeft op 30 april 2018
informatie hierover met de titel “personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio.” De gegevens
betreffen die mensen die zowel ING
als UWV op het oog hebben: de werklozen, de bijstandsgerechtigden en
mensen met een arbeidsbeperking.

Voor Noord-Limburg zijn er dat
24.630. Het arbeidspotentieel ligt in
Noord-Limburg ver boven het cijfer
van 8.000 tekort van Otto Work Force
en nog meer dan het mogelijk tekort
over enkele jaren van 5.000 arbeidskrachten van het ETIL, als tenminste
de groei van de regionale economie voortduurt. Eenzelfde tendens
zien we bij het aantal geregistreerde
NWW-ers (Niet-Werkende Werklozen)
per december 2017. Voor Horst waren
er dat 983. Voor Venray 1.262 en
voor Venlo 3.945. Totaal derhalve

in drie gemeenten een mogelijke ‘voorraad’ van 6.190 personen. Teveel wordt er van uitgegaan
dat de mensen die hier genoemd
worden het aangeboden werk niet
willen doen. Is moeilijk bespreekbaar, maar wel een vooroordeel:
arbeidsmigranten inhuren is veel
gemakkelijker en zonder dat lastige gedoe met gemeenten en UWV.
Gemeenten doen te weinig aan
‘verkoop’ van hun klanten.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

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

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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Geef ook uw mening

facebook.com/
hallohorstaandemaas

Bespreking poll week 43

De wintertijd moet worden afgeschaft
Wintertijd en zomertijd aanhouden of toch kiezen voor één tijd? De
meningen zijn verdeeld in Horst aan de Maas. 57 procent van de stemmers
vinden dat de wintertijd moet worden afgeschaft, dat is ook het voorstel van
voorzitter Juncker van de Europese Commissie in Brussel, maar 43 procent ziet
dat absoluut niet zitten.
Door de wintertijd af te schaffen en te kiezen voor de zomertijd, is het in
de zomer lekker lang licht. Er zouden minder misdaden worden gepleegd en
je kunt langer terrassen. Volgens wetenschappers verstoort de zomertijd het
bioritme van mensen, wat weer slecht is voor de gezondheid. Daarbij is de

zomertijd ook niet de ‘gewone’ tijd waarmee het ooit begon.
Onzin, vinden de mensen die reageren op de Facebookpagina van HALLO.
“Zomertijd aanhouden zou dom zijn. Wintertijd is de echte tijd”, zegt Geraldine
Bekkers-Deriks. “Wat een onzin om criminaliteit als excuus te gebruiken.
De gezondheid van de mens gaat boven alles.”
Jacques van Enckevort zegt: “Wat mij betreft is het huidige systeem het
beste. Niet meer verzetten dan wordt het automatisch wintertijd, is ook goed
te doen. Beter in de zomer een uurtje minder licht in de avond dan in de
winter een uur langer donker in de ochtend.”

Gemeentebezoek enkel op afspraak
is een goede zaak
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Begin deze maand werd bekend dat het vanaf 2019 niet meer mogelijk is
om zonder afspraak iets te regelen aan de balie van het gemeentehuis in Horst.
Het ophalen van een rijbewijs of paspoort is het enige wat vanaf volgend
jaar zonder afspraak gedaan kan worden. De gemeente verwacht met deze
regel de burgers beter van dienst te kunnen zijn. Het voordeel is volgens de
gemeente dat er geen wachtrij meer is en dat burgers altijd door de juiste
persoon worden geholpen. Daarnaast kunnen ambtenaren zich op deze manier

beter voorbereiden op het gesprek.
Ondanks alle voordelen die worden gezien, wordt het voor bijvoorbeeld
ouderen echter lastiger om iets te regelen. Velen van hen weten niet hoe om
te gaan met internet en vaak vinden ze zelf bellen lastig. Ook de service die nu
geboden wordt aan de balie valt voor een deel weg door deze maatregel. De
afstand tussen gemeente en burger kan daardoor als groter worden ervaren.
Gemeentebezoek enkel op afspraak is een goede zaak. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 44) > Cash bestalen is passé > eens 35% oneens 65%

Meten = weten
De juiste start voor een geslaagde teelt.
Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjes monsters
met en zonder G.P.S.
- Opmeten percelen

- Gedetailleerde bodemkaarten
- Voor de juiste P.H. en Kali
– vaste gift en variabele strooien

Gedegen advies voor een optimaal teeltrendement.
Lorbaan 23a, America, 077 - 464 1999, www.timmermansagriservice.nl

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

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

Trotse
Trotsesponsor
sponsorvan
van

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

Verkeersles
In tegenstelling tot anderen stond bij mij op mijn 18e
verjaardag geen lesauto voor
de deur. Leren autorijden,
daar had ik toen nog helemaal geen zin in. Het geld
voor het halen van een rijbewijs, besteedde ik veel liever
aan andere dingen.
Bovendien, op de fiets kwam
ik ook een heel end.
Maar op mijn 22e kwam het
er dan toch van. En na heel wat
lesuren, tussentijdse toetsen en
hartkloppingen had ik dan toch
het roze papiertje (toen waren
de rijbewijzen nog van papier)
in handen. Hoewel autorijden
nog steeds niet mijn favoriete
bezigheid is, wil ik nu best
toegeven dat het hebben van
een rijbewijs handig is.
Zeker voor deze baan. Met de
fiets naar Evertsoord gaan
voor een interview is nu eenmaal niet echt een vorm van
efficiënt werken. Veilig Verkeer
Nederland (VVN) lanceerde
deze week de website verkeersregels.vvn.nl met informatie
over verkeersregels én een
korte verkeerstest. Tijd om na
15 jaar mijn verkeerskennis
eens te testen. Afgezien van het
feit dat ik bijna virtueel een
fietser van een rotonde reed,
bracht ik het er nog eens niet zo
heel slecht van af. En ik heb
weer allemaal nieuwe dingen
geleerd: twee rode strepen op
een witte paal? Niet alleen
nader je dan blijkbaar een
spoorwegovergang, je bent er
ook nog eens 160 meter van af,
elke streep geeft namelijk 80
meter aan. Ons kantoor ligt aan
een rotonde. Als ik dan weer
eens piepende remmen en
schreeuwende stemmen hoor,
denk ik dat het voor iedereen
een goed idee zou zijn om eens
een opfriscursus verkeersregels
te doen.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
08 november 2018
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Op dinsdag 13 november vergadert de gemeenteraad

Gemeenteraad behandelt
begroting

Inzameling klein chemisch
afval op locatie
Maandag 12 november 2018

Tijdens deze openbare raadsvergadering be-

09.00 - 10.55 uur

Broekhuizenvorst

Kerkstraat, nabij Koetshuis

handelt de gemeenteraad de begroting 2019

11.00 - 12.00 uur

Broekhuizen

Naesenhof

inclusief de meerjarenraming 2020 t/m 2022.

13.00 - 16.00 uur

Melderslo

Lochtstraat, nabij Kerk

Uit de begroting blijkt dat er de komende

Dinsdag 13 november 2018

jaren in totaal € 1,5 miljoen ruimte is voor

09.00 - 12.00 uur

Grubbenvorst

parkeerterrein langs ’t Haeren, Irenestraat 20

nieuw beleid en € 30 miljoen voor nieuwe

13.00 - 16.00 uur

Lottum

Markt

investeringen. Het college vraagt de

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

gemeenteraad in haar vergadering van

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

Woensdag 14 november 2018

13 november 2018 de ﬁnanciële kaders vast

bibliotheek.

09.00 - 12.00 uur

Hegelsom

Past. Debijestraat, nabij gemeenschapshuis

13.00 - 16.00 uur

Meterik

St. Jansstraat, nabij kerk

te stellen. In de raad van februari 2019 legt
het college de raad voor hoe zij de ﬁnanciële

Welkom

ruimte in de komende jaren wil invullen.

De openbare vergadering is in de raadzaal van

Donderdag 15 november 2018

het gemeentehuis en start om 19.00 uur.

09.00 - 12.00 uur

Horst

13.00 - 14.00 uur

Griendtsveen

Helenaveenseweg, nabij kerk

14.15 - 16.00 uur

America

Past. Jeukenstraat/Nusseleinstraat nabij kerk

Meer informatie
Meer informatie over de begroting leest u op

U kunt de vergadering ook live volgen via

de website www.horstaandemaas.nl/raad.

www.horstaandemaas.nl/raad.

Wilhelminaplein

Vrijdag 16 november 2018
09.00 - 09.55 uur

Evertsoord

10.00 - 12.00 uur

Kronenberg

Parkeerplaats hoek Meerweg/Peelstraat/de Hees

13.00 - 16.00 uur

Sevenum

Raadhuisplein

Paterstraat, parkeerplaats bij sportveld

Maandag 19 november 2018
09.00 - 11.00 uur

Meerlo

Julianastraat (tussenberm)

11.00 - 13.00 uur

Swolgen

Mgr. Aertsstraat (parkeerplaats)

14.00 - 16.00 uur

Tienray

Zwanenweg

Chemokar op gemeentewerken: elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.00 - 14.00 uur.

*IN HET BUITENGEBIED

Afspraak bij de gemeente:
direct en snel geholpen!

Bekendmakingen

U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? Vanaf 1 januari maakt u hiervoor
een afspraak. U kunt een afspraak maken op www.horstaandemaas.nl, of telefonisch
via (077) 477 97 77.
Alleen voor een geboorte- of overlijdensaangifte of het afhalen van uw rijbewijs, paspoort of

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

legitimatiebewijs hoeft u geen afspraak te maken.

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een

Online regelen:

directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

Overigens kunt u veel zaken ook online regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing.
Kijk hiervoor op www.horstaandemaas.nl
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Ook dát is mantelzorg!

Het begint met een boodschapje doen, of meegaan naar een arts. En dan groeit het uit tot dagelijkse zorg. Naast je gezin, huishouden en werk, ben je druk in de weer met het geven, regelen
en afstemmen van zorg. Je vindt het waarschijnlijk heel normaal om te zorgen voor een naaste.
Toch is het heel bijzonder wat je doet. Het kan ook zwaar zijn. Zorg daarom ook goed voor jezelf!
Kun je onderstaande vragen met ‘ja’ beant-

Blijf op de hoogte!

woorden? Dan ben je mantelzorger.

Meld je aan als mantelzorger in de

• Zorg je voor een familielid, vriend of goede

gemeente Horst aan de Maas via www.

kennis?

ikbeneenmantelzorger.nl. Je krijgt

• Heeft deze persoon psychische problemen,

dan uitnodigingen voor cursussen en

ouderdomsklachten, een chronische ziekte

bijeenkomsten én drie keer per jaar

of een beperking?

een nieuwsbrief met nieuws, tips en

• Zorg je al langer dan drie maanden voor

achtergrondinformatie.

deze persoon?
• Heeft deze persoon intensieve of langdurige
verzorging nodig?

Campagne ‘Óok dát is mantelzorg!’
Dit najaar start de campagne ‘Ook dát is
mantelzorg, die de herkenbaarheid van

Hoe gaat het met jóu?

mantelzorg moet vergroten. Dat is nodig,

Je kunt alleen goed voor een ander zorgen,

veel mantelzorgers zien zichzelf niet als

als je ook goed voor jezelf zorgt. Voorkom

mantelzorger. Het is belangrijk dat ze goed

dat je overbelast raakt en bespreek je

voor zichzelf blijven zorgen. Want mantelzorg

mantelzorgtaken regelmatig met familie en

kan ook heel zwaar zijn. En dan is het goed om

bekenden. Je kunt ook terecht bij verschillende

te weten hoe je overbelasting voorkomt. En dat

organisaties. Op www.ikbeneenmantelzorger.nl

je bij verschillende organisaties terecht kunt

vind je nuttige tips en handige adressen.

voor tips en hulp.

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.

Regels stellen, verantwoordelijkheid nemen, durven loslaten
We kennen het allemaal als we in onze eigen omgeving, op tv of
in de krant, iets zien wat ons niet aanstaat of als iets serieus misgaat.
Dan zeggen we al snel: “Waarom houdt men zich niet aan de regels of
waarom maken we daar geen regels voor?”
En ja we zijn gewend, met ons
gezin, dat er regels zijn. Immers,
we zijn met velen en we zullen toch soms afspraken moeten
maken waar iedereen zich zo goed
en kwaad als het kan aan houdt,
zonder ‘politie’ te moeten spelen.
Met dat in het achterhoofd het vol-

gende: Wat gebeurt er als het mis
gaat in de maatschappij? Dan gaan
velen wijzen en moet er vanuit een
maatschappelijk rechtvaardigheidsgevoel een schuldige worden aangewezen. Zeer vaak is dit dan een
bestuurder uit het publieke domein.
Dus een logische reactie is dat de

publieke sector na elk incident regels
gaat stellen om te voorkomen dat ze
verantwoordelijk gesteld wordt.
Om ‘verantwoordelijkheid te
nemen en ook durven los te laten’ is
er meer nodig. Namelijk een cultuur
waarin we niet altijd de schuldige
zoeken maar accepteren dat er soms
ongelukken gebeuren. Zeg maar vette
pech. Willen we dat niet, dan moeten we regels accepteren. De vraag:
Wat willen wij als gemeenschap?
Geen regels? Dat kan, maar dat bete-

kent ook dat we als samenleving
bepaalde zaken moeten accepteren.
Vaak mis ik in de discussie de
kant van hoe we als samenleving er
mee om willen gaan als het mis gaat.
Alleen door die kant te bespreken en
daarin keuzes te maken kunnen we
bepalen hoe we om moeten gaan
met regels. En nu weer terug naar het
begin van dit stuk...
Alex Janssen,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

En of we investeren in onderwijs
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in
het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.
Voor de financiering hiervan krijgen zij jaarlijks een bijdrage uit het
Gemeentefonds (gemiddeld circa
1,5 miljoen euro per jaar). Afgelopen
week schreef de VVD in de HALLO
dat gemeente Horst aan de Maas de
middelen die wij ontvangen niet voldoende heeft ingezet. Dat is volgens
Essentie niet correct. De feiten zijn
klip en klaar: in de afgelopen zes jaar
hebben we voor meer dan 12 mil-

joen euro geïnvesteerd in onderwijshuisvesting.
In Horst gaat het bijvoorbeeld
over basisschool de Twister, waar
(ver)nieuwbouw is gerealiseerd, terwijl in Grubbenvorst basisschool de
Kameleon is verrezen. Daarnaast is
voor bijna 2.000.000 euro geïnvesteerd in het binnenklimaat van diverse
basisscholen. Afgelopen twee jaar
zijn nog besluiten genomen over (ver)

nieuw en klimaatmaatregelen voor
de school in Meterik en daarnaast
is besloten tot nieuwbouw van een
school voor Swolgen en Tienray bij het
sportpark MFA Kerkebos. Alleen deze
investeringen al vertegenwoordigen
een waarde van 12.000.000 euro.
De stelling dat de gemeente de
bijdrage die we krijgen van het Rijk
dus eerder had moeten aanwenden
voor onderwijshuisvesting is dan ook
simpelweg niet correct. De stelling dat
we deze middelen moeten gebruiken
voor onderwijs en niet voor bijvoor-

beeld een nieuw zwembad is helemaal misplaatst: óók omdat er voor
een mogelijk nieuw zwembad nog
geen geld is vrijgemaakt.
Zijn we dan al klaar met investeringen voor onderwijs? Nee, dat is
zeker niet het geval. Ook de komende
jaren zullen we blijven investeren
in goede onderwijsvoorzieningen.
Op basis van een goed plan blijven
we investeren in het onderwijs en de
toekomst.
Bram Hendrix,
Fractievoorzitter Essentie

Onze luxe goed gebruiken
In tegenstelling tot enige andere gemeenten hebben we in Horst aan
de Maas een financieel positief saldo.
Dat is mooi. Het is altijd zeer
verleidelijk om zo’n overschot
te gebruiken voor leuke dingen.
Opsnoepen of potverteren heet
dat, maar dat is niet verstandig.
Wij gaan bij de komende begrotingsbehandeling pleiten voor extra

lijkt bij alle politici nu wél aanwezig. We moeten nog wel hard werken voor meer draagvlak onder de
bestedingen aan zaken, die bijdragen burgers. En dat gaan we ook doen.
Niet door de strot duwen dus, maar
aan een gezonde toekomst, zodat
overtuigen met voorlichting en arguook de komende generaties plezier
beleven aan deze situatie. Zo wilmenten en burgers en bedrijven met
len we meer uitgeven aan natuur en initiatieven op dit terrein ondersteumilieu. Het draagvlak voor huisisonen. Ook op het terrein van natuur
en milieu zullen we inzetten voor
latie, zonne-energie en windmolens

een (geleidelijke) verandering van
de landbouw en veeteelt. De verantwoordelijke minister praat over
de ‘kringlooplandbouw’ en wij sluiten daarbij graag aan. Op de derde
plaats de economie. Niet langer de
rode loper uit voor blokkendozen en
bedrijven met weinig mbo- en hbobanen. Dus liever even wachten met
verkoop van grond en wachten op

een gegadigde met wel de juiste
banen voor onze kinderen.
Wilt u hierover (en over andere
zaken) met ons praten? Dat kan.
We zitten elke eerste zaterdag van
de maand van 11.00 tot 12.00 uur
in de bibliotheek in Horst.
Henk Kemperman,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas
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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.

De waarheid over duurzaamheid?
Over het klimaat is veel geschreven. Veel wetenschappers zijn ervan
overtuigd dat klimaatverandering te wijten is aan menselijk handelen,
waarbij CO2 de grote boosdoener is. De oplossing zou dan moeten komen
van windmolens en zonnepanelenparken.
Er zijn echter ook wetenschappers (en niet de geringste) die niet
overtuigd zijn dat CO2 de grote boosdoener is. Er zijn volgens hen steeds
meer harde aanwijzingen dat niet
de mens maar de natuur het aardse
klimaat regelt, met de zon in de
hoofdrol.

Bijna dagelijks zijn windmolens en
zonneparken in het nieuws. Er wordt
echter net zo vaak geageerd tegen
de aanleg ervan (overlast en horizonvervuiling). Ook kostbare landbouwgrond vol zetten met zonnepanelen
is veel mensen een doorn in het oog.
Steeds vaker gaan stemmen op (ook

uit de groene hoek) om over te gaan
naar kernenergie, met zogeheten
Thoriumcentrales. Deze zouden superveilig zijn aangezien ze zichzelf uitschakelen bij calamiteiten. Bijkomstig
voordeel is ook nog dat het afval veel
korter bewaard kan worden. Wanneer
we in Nederland hier vol op zouden
inzetten levert het ook nog veel hoogwaardige banen op. Het zou dus een
win-win situatie kunnen zijn.
Thuis ben ik dankzij de aanleg van
zonnepanelen en een warmtepomp

energieneutraal. Ik kom er wel achter dat dit veelal onhaalbaar is. Er zijn
voor een gemiddelde woning vijftig
zonnepanelen nodig om in alles te
voorzien. Dit is nauwelijks realistisch.
Om uiteindelijk te kunnen stoppen
met het verbranden van waardevolle
fossiele stoffen zouden dergelijke
kerncentrales een oplossing kunnen
zijn. Gewoon. Doen.
Twan Hoeijmakers,
VVD Horst aan de Maas

Horst aan de Maas Fairtrade
Op 5 juni heeft de PvdA samen met D66+GroenLinks een motie
ingediend waarin ze het college oproept om vanaf 2019 Fairtrade
gemeente te worden. Deze motie werd unaniem aangenomen.
Het is goed om te zien dat de
andere partijen het met ons eens
zijn. Wij als PvdA Horst aan de
Maas zijn er namelijk van overtuigd
dat we moeten streven naar een
wereld waarin iedereen een kans
op ontwikkeling krijgt. Niet alleen
in onze eigen gemeente, maar ook

veel verder dan dat. Door Fairtrade
gemeente te worden zorgen wij als
inwoners van Horst aan de Maas
samen met onze winkels, bedrijven
en de gemeente voor meer eerlijke
handel. Hierdoor stellen we samen
boeren en producenten in ontwikkelingslanden in staat om zelf hun

levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie
en hun omgeving. Naar aanleiding
van deze motie heeft het college
nu aangegeven voornemens te zijn
breder de aandacht te vragen voor
onafhankelijke kwaliteitskeurmerken als Fairtrade. De aanpak hiervoor
zal nader worden uitgewerkt in het
Duurzaamheidsprogramma waarover
de raad begin 2019 nader geïnfor-

meerd zal worden. Een positieve
ontwikkeling. Op 1 november plaatsten we daarom een filmpje op onze
Facebookpagina waarin te zien is wat
Fairtrade in het dagelijks leven betekent en hoe je er zelf bewuster mee
kunt omgaan. Er ligt namelijk ook
een verantwoordelijkheid bij onszelf,
laten we die verantwoordelijkheid
ook nemen.
Marjolein Selen,
PvdA Horst aan de Maas

Opheffen VVV Horst slechte zaak
Toerisme is een belangrijke pijler voor de gemeente Horst aan de
Maas. De vele toeristen die hier jaarlijks naartoe komen, moeten volgens
de SP goed geïnformeerd worden.
Dat gebeurde jarenlang via het
VVV-kantoor in het oude gemeentehuis. Helaas heeft de gemeenteraad ingestemd met de sluiting
van dat VVV-kantoor. Daarvoor
in de plaats komt in de toekomst
mobiele informatieverstrekking.
Ondertussen komt er een informatiepunt bij de balie in het gemeen-

tehuis. Een slechte zaak, volgens de
SP.
In afwachting van de mobiele
informatieverstrekking komt er een
informatiepunt bij de balie van het
gemeentehuis. Het gemeentehuis is
echter in het weekend gesloten. Juist
als er veel toeristen komen.
Het idee van de PvdA om dan maar

NIEUW IN STRAELEN

in de weekenden het gemeentehuis
open te stellen, is van de zotte. Het
kost veel extra geld om zo’n gebouw
extra open te houden. Gewoon
een informatiepunt in het centrum.
Is dat niet logischer? Bijvoorbeeld
in het oude gemeentehuis. Je kunt
je met recht en rede afvragen hoe
belangrijk het gemeentebestuur
toerisme nu eigenlijk vindt. Is het
alleen belangrijk omdat het geld in
het laatje brengt van veel ondernemers die werkzaam zijn in de

toeristenbranche? Laten we als
gemeente goede informatie verstrekken aan toeristen. Niet alleen
over wat er allemaal te doen is en
waar de leuke terrasjes zijn, maar
óók informatie over hoe je de natuur
in onze gemeente zo weinig mogelijk schade toebrengt, of over de vele
kleine musea in de gemeente die
het waard zijn te bezoeken.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Muziektheater café Anja ván de Smid
is vanaf zondag 11-11-2018 geopend!
Wij gaan om 11.00 uur open en gaan door
tot 21.00 uur.

Siepdak-klusbedrijf

De wekkerradio van Louis en Veronique is
op locatie tot 13.00 uur.

Alles voor uw dak

Alles voor uw dak
• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Boeiboord bekleding
• Renovatie & nieuwbouw
• Lekkage oplossingen
Hogeweg 7
5808 BE Oirlo
06 - 53 84 78 92
0478 - 57 11 24
info@siepdak.nl

www.siepdak.nl

Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden
Caravan- en bootstoffering
Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur
Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4

Tussen 16.00 uur en 19.00 uur is er
livemuziek van de dialectband Zjwartbroed.
Openingstijden na 11-11-2018:
do/vr 19.00 uur tot 01.00 uur
zo
11.00 uur tot 22.00 uur
Op zaterdag open op reservering
voor concert of besloten feest

Anja ván de Smid
Schoolstraat 1
Horst

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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Verbouwing Kasteelboerderij van start

‘Hier moet beleving komen’
De verbouwing van de Kasteelboerderij is na ruim drie jaar van start gegaan. Broers Eric en Richard Janssen
willen van het pand een ‘beleving’ maken, met onder andere een eetcafé, restaurant en zaal. Inmiddels zijn ze
begonnen met de sloopwerkzaamheden.

kijken dan bij een reguliere verbouwing. Het gebouw dateert uit 1744
en valt onder Rijksmonumentenzorg.
Onder de normen van diezelfde
Rijksmonumentenzorg, moet de
Kasteelboerderij dan ook verbouwd
worden. “Dat past aan de ene kant
binnen onze eigen ideeën”, vertelt
Eric. Richard vult aan: “Het is voor ons
een uitdaging om zo’n historisch pand
weer netjes te renoveren. Op veel
plaatsen staan soortgelijke gebouwen te verpauperen en wij gaan er nu
weer iets mee doen. Het is een geweldig pand op een geweldige locatie en
we hebben vertrouwen in dit plan.”

Hij voegt toe: “De afgelopen jaren is er
veel te weinig mee gedaan. Hier moet
beleving komen.” Eric: “Beleving betekent dat de mensen zich thuis moeten
voelen in de Kasteelboerderij.” En niet
alleen in de Kasteelboerderij moet
die beleving voelbaar zijn, ook eromheen, volgens de mannen. Richard:
“Wij willen dan ook benadrukken dat
we zo veel mogelijk willen samenwerken met andere ondernemers in de
Kasteelse Bossen. Eén van onze doelen
hierin is verbinden.” Volgens de twee
broers staat 2019 in het teken van de
verbouwing. Ze hopen in 2020 de
deuren te kunnen openen.

Starters in de regio
Beauty for Life
De Kasteelboerderij wordt grondig onder handen genomen door de
heren. “Het pand zelf moet volledig
worden verbouwd en er wordt ook een
stuk aangebouwd”, vertelt Eric. In wat
nu de Kasteelboerderij is, komt aan
de één kant een eetcafé. “Dat wordt
laagdrempelig. Wandelaars kunnen er
straks bijvoorbeeld koffie drinken en
vlaai eten, maar er is ook ruimte om
te borrelen.” Aan de andere kant van
het pand komt een zaaltje voor gelegenheden. De aanbouw is goed voor

een restaurant, keuken en speelruimte
voor kinderen. Eric: “Straks hebben we
een totale capaciteit van 360 zitplaatsen.” Daarnaast worden verblijfsmogelijkheden gecreëerd.
Eric en Richard kochten de
Kasteelboerderij ruim drie jaar geleden al. Toch kunnen ze nu pas starten
met de bouw. “Dat het zo lang zou
duren was zeker niet voorzien, maar
er gaat gewoon ontzettend veel tijd
in zitten. De subsidieaanvraag, de vergunningen, de begroting, de tekenin-

gen, aanpassingen in de tekeningen,
dat zijn allemaal onderdelen van het
proces.” Hoewel de verwachting was
dat na een jaar van start zou kunnen
worden gegaan met verbouwen, heeft
de vertraging ook positieve aspecten.
“In die drie jaar hebben we ons concept, dat in eerste instantie alleen uit
een pannenkoekenrestaurant bestond,
helemaal uitgewerkt.” De totale kosten voor het project zijn 2,2 miljoen
euro. Bij de verbouwing van een pand
als de Kasteelboerderij, komt meer

692 zonnepanelen op
Jumbo Phicoop
Jumbo Phicoop in Sevenum heeft de afgelopen tijd een groot aantal zonnepanelen op het dak van het
winkelpand geplaatst. Zo wil de winkel een bijdrage leveren aan duurzaamheid in de gemeente.

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Beauty for Life
Nicollé Bodden
Deken Creemersstraat 47
Horst
06 42 01 45 29
info@beauty-for-life
www.beauty-for-life.nl
schoonheidsspecialist en
natuurgeneeskundig therapeut
25 november 2017

Activiteiten
Nicollé is dé specialist in
natuurlijke en holistische huidverjonging en verbetering.
De levenskracht en natuurlijke
uitstraling van de huid versterken door de holistische behandelwijze en de honderd procent
natuurzuivere huidverzorging
van Colour&Spice. Samen met de
klant zijn of haar innerlijke
schoonheid glanzend laten
verschijnen en zodat deze zich
stralend mooi voelt Nicollé’s
specialisaties zijn:
• Huidverbetering door Holistic
Beauty Therapy
• Huidverjonging zonder
inspuitingen en operatie,
door Natural Face Lifting
• Acnebehandelingen
• Definitieve ontharing
The naturel way of beauty. De
natuurlijke weg naar schoonheid.
Doelgroep
Nicollé werkt op een bijzondere manier, speciaal gericht
op vrouwen die kiezen om op
een liefdevolle wijze hun huid
mooi en gezond te houden.
Met natuurlijke producten van
hoge kwaliteit gericht op het

De onderneming heeft deze zomer
692 zonnepanelen op het bedrijfspand
aan de Horsterweg in Sevenum
geïnstalleerd. Daarmee is het momenteel een van de grotere projecten met
zonne-energie in Horst aan de Maas.
“We willen zo weinig mogelijk energie
verbruiken en steeds meer hernieuwbare energiebronnen inzetten, zoals
zonne-energie. Met de plaatsing van

de zonnepanelen op ons pand in
Sevenum zetten we hierbij een
belangrijke stap vooruit”, zegt Rob
Geurts, directeur van de supermarkt.
In de winkel hangt een groot beeldscherm dat gekoppeld is aan de
installatie. Hierop is de opgewekte en
verbruikte energie af te lezen en de
daarmee gepaard gaande besparingen. “Zo willen we ook onze klanten

en bezoekers extra bewust maken van
het belang van schone, duurzame
energie”, aldus Geurts
Eerder dit jaar werd de oude
gevelverlichting al vervangen door
LED-verlichting. Met de toevoeging
van de zonnepanelen wordt in 2019
een CO2-vermindering van 35 procent
behaald ten opzichte van 2017.

verbeteren en behouden van
een mooie, gezonde (ouder
wordende) huid. Vrouwen die op
zoek zijn naar innerlijke rust,
verjonging en verbetering van
hun huid. Schoonheid willen
laten stralen.
Onderscheidend vermogen
De liefde voor schoonheid
heeft Nicolle altijd geïnspireerd,
innerlijk weten dat er meer is
dan alleen een uiterlijke schoonheid. Inzien van onderlinge
verbondenheid op fysiek, mentaal en emotioneel niveau.
Hierin heeft ze zich door de jaren
heen in gespecialiseerd.
Verdieping door het volgen van
opleidingen die hier op gericht
waren, het opdoen ervaringen
en het doen van grondig onderzoek hiernaar. Al deze kennis
heeft ze verwerkt in haar bijzondere behandelingen, behandelingen met de meest prachtige
resultaten. Als schoonheidsspecialist, skin master, holistic beauty
therapist en natuurgeneeskundig therapeut de huid, energie
en natuurlijke uitstraling versterken. Nicollé werkt zuiver, eerlijk
en 100 procent puur.

Nieuws
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VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN
JUMP XL kaartjes
bij een Rabo Jongerenrekening

Particulieren
Particulieren||077
077389
38984
8400
00
Bedrijven
Bedrijven||077
077389
38985
8500
00
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

Woonevent Venray
Zondag 25 november

Is jouw kind tussen de 6 en
12 jaar? En heeft het nog geen
betaalrekening? Open dan
de Rabo Jongerenrekening
en laat je kind een leuk
welkomstcadeau kiezen.
Regel je het in de maand
november, dan krijg je
bovendien 2 kaartjes voor JUMP
XL Horst cadeau. Hoe leuk is dat!
Ga naar
rabo.nl/horstvenray/JUMPXL
Daar vind je alle informatie en kun
je meteen een rekening openen.

Actie:
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cadeau!

Ga jij shoppen tijdens de koopzondag in Venray? Loop dan
tussen 13.00 en 17.00 uur even langs bij het Woonevent in
de foyer van de Schouwburg. Het event is voor iedereen
die geïnteresseerd is in het kopen, huren, (ver)bouwen,
inrichten of verduurzamen van een woning.
Zo’n 25 ondernemers helpen jou graag verder op weg. Naast
de Rabobank zijn ook Gemeente Venray, Wonen Limburg,
architecten, notarissen, makelaars, ontwikkelaars en bouwondernemingen van de partij.
Voor meer info ga je naar venraybloeit.nl (zoek op Woonevent)

Nieuwe pinlocatie in Wanssum
Vanaf vrijdag 9 november
kunnen de inwoners van
Wanssum e.o. voortaan
pinnen bij de Pinbox aan de
Geijsterseweg bij de Haven.
Na afstemming met de
gemeente Venray en de
dorpsraad is voor deze
locatie gekozen. De pinbox
is 24 uur per dag bereikbaar. De geldautomaat aan
de Pastoorstraat is per 8
november buiten gebruik.

De Rabobank Pinbox aan de
Geijsterseweg

Winnaars Rabobank
Juniorrun: gefeliciteerd!

Dichtbij met ons
bankieren
Dichtbij Financieel
met ons
team
bankieren Advies
Financieel
Advies team
Neem je in de maand oktober een hypotheekadvies af, dan
krijg je een bladblazer cadeau. In oktober hebben we ruimere
Neem
je in de
oktober
eenverlengd
hypotheekadvies
dan
openingstijden
enmaand
een
extra
openstelling
op zaterdag
6af,oktober.
Actieperiode
wegens
succes
tot 15 november
krijg
je
een
bladblazer
cadeau.
In
oktober
hebben
we
ruimere
Kijk opNeem
rabobank.nl/wonen
voor de
openingstijden.
je een hypotheekadvies
af exacte
bij de Rabobank,
openingstijden
en
een
extra
openstelling
op
zaterdag 6 oktober.
dan krijg
je van
een 1bladblazer
cadeau!
Deze actie
loopt
t/m 31 oktober.
Kijk op rabobank.nl/wonen voor de exacte openingstijden.
Deze actie loopt van 1 t/m 31 oktober.

Financieel Adviseur Bjorn van Oijen (l) reikt de prijs uit aan Xander Thijssen (r)

In oktober waren wij trotse sponsor van de Venrayse
Singelloop. De Rabobank Juniorrun kende dit jaar meer
deelnemers dan ooit.
Alle lopers: super gedaan. Alle winnaars: gefeliciteerd!
De speciale Raboprijzen gingen naar Xander Thijssen en Sam
Hendriks. We wensen Xander en Sam veel plezier bij JUMP XL.
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15 VRAGEN

jongeren 19

aan
Ryan van Els

Studeren
Hét grote vraagstuk van
het eindexamen jaar: wat ga
ik volgend jaar studeren?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ryan van Els
12 jaar
Swolgen
Citaverde College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag nog wel een keer naar
Curaçao of naar Ibiza willen gaan.
Het liefst naar een lekker warm land.
Ik zou daar samen met mijn oom en
tante naartoe willen gaan, want zij
zijn er al een keer eerder geweest.
Hun verhalen klinken altijd erg gezellig. Je kunt daar bijvoorbeeld heel
mooi duiken.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Graag zou ik wel de Hulk willen zijn,
omdat hij supersterk is en auto`s kan
optillen en die kan hij dan ook weer
zo weg gooien. Je hebt er niet veel
aan, maar het lijkt mij toch wel leuk
om die superkrachten te hebben.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde als kind het liefst buiten
met de tractor of ik belde opa op of
die nog wat te doen had. Ik ging dan
altijd mijn opa helpen met de koeien
en de paarden.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Afgelopen jaar was ik jeugdprins van
cv de Bok in Swolgen. Het moment
dat ik de envelop open maakte en zag

dat ik de jeugdprins was bezorgde me
echt kippenvel. Dat vond ik zo mooi,
als ik daar aan terug denk krijg ik
weer helemaal kippenvel.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Dan zou ik nog wel weer een jaar
jeugdprins bij cv de Bok willen zijn,
dat was een mooi moment en een
mooie tijd. Het uitkomen, ons huis
versieren, de receptie in een volle
zaal, en tijdens de optocht op de
jeugdprinsen wagen staan. Ook
de sleuteloverdracht in de Mèrthal
in Horst, met al die prinsen op het
podium was erg leuk.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
De grootste beslissing was om
naar het Citaverde College te gaan.
Ik moest kiezen tussen het Dendron
College of het Citaverde College.
Het is toch wel een stukje fietsen
vanuit Swolgen, maar ondanks dat
heb ik toch voor het Citaverde College
gekozen. Dat is omdat ik toch liever
buiten bezig ben en iets met mijn
handen wil gaan doen of later met
dieren wil gaan werken. Daarom leek
mij het Citaverde toch een betere
keuze.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak op school is profielvak groen. Dat hebben we vier lesuren achter elkaar. Lekker bezig zijn

en met de handen werken. Het stomste vak vind ik taal. Ik vind dan vooral
Engels en Duits heel saai, maar het
hoort er wel allemaal gewoon bij.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is voetballen.
Ik speel nu in de D2 van Sporting ST
in Swolgen. We staan op dit moment
bovenaan in de competitie. We hebben tot nu toe nog elke wedstrijd
gewonnen. We maken een goede
kans om kampioen te worden, al
moeten we wel nog wat wedstrijden
spelen. Het wordt dus nog spannend.
Als je een topsporter zou zijn waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik denk dan toch wel in voetballen.
Iedere jonge voetballer wil natuurlijk profvoetballer worden en met je
hobby je geld verdienen. Maar het
lijkt mij toch wel mooi om bij Ajax
of bij Barcelona te voetballen in een
vol stadion. Ik ben wel eens naar een
wedstrijd van Ajax geweest. Dat is
dan toch wel indrukwekkend als er
50.000 mensen door elkaar schreeuwen.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij de boerderij van mijn
oom en tante. Vooral in de vakantie of als we op zaterdag niet hoeven
te voetballen. Daar geef ik de kalfjes melk en maak de hokken schoon.
In de zomer help ik ook mijn oom met
de haspel verzetten. Er is altijd wel
iets te doen.

Honden of katten?
Ik vind honden leuker dan katten.
Je kunt met honden leuker
spelen. We hebben zelf ook een hond.
Een Berner sennen en die heet
Goofy. Hij is altijd blij als ik thuis
kom.
In welke film of serie zou je zelf wel
willen spelen?
In de serie van The Incredible Dokter
Pol. Dat is een Nederlandse dierenarts
in Amerika en daar gebeurt altijd wel
iets aparts. Hij is 24 uur per dag met
dieren bezig en het lijkt daar nooit
saai te zijn.
Wat doe je het liefst op vrijdag of
zaterdag avond?
Het liefste chips eten en gamen met
vrienden op de Playstation. Op de
bank zitten en kijken of er iets leuks
op de tv is, doe ik dan ook vaak.
Wat is je favoriete game?
Het spel Fortnite spelen vind ik leuk,
maar helaas moet ik de Playstation
ook delen met mijn broer en zus.
Als zij er net achter zitten dan ga ik
maar Farming Simulation spelen op de
computer.
Wat is je droombaan?
Ooit zou ik zelf wel een eigen melkvee bedrijf willen hebben. Elke dag
buiten of tussen de koeien werken
lijkt me wel een mooie baan.
Eigen baas zijn en dan een eigen John
Deere-tractor hebben lijkt mij ook wel
vet.

Een belangrijke keuze
natuurlijk, die vaak erg moeilijk is. Studeren op zich is al
een hele opgave: studiefinanciering, wel of niet op kamers
gaan, ov aanvragen, ga ik
mbo, hbo of universiteit doen
en ga zo maar door. Nu ik voor
de tweede keer in het eindexamenjaar zit, en het hele
proces al een keer heb meegemaakt, valt me vooral op hoe
hoog de druk eigenlijk is
om met name ‘de juiste’ keuze
te maken. Er zijn zoveel opleidingen dat je vaak niet eens
weet waar te beginnen, want
zo ongeveer voor elk klein
interessegebied bestaan wel
een of meerde opleidingen.
Veel mensen zijn bang om
vooral verkeerd te kiezen, wat
ik zelf ook heb. Maar hoe erg is
verkeerd kiezen? Naar mijn
idee kun je op je, in mijn geval
17e, nog geen perfecte keuze
maken en al precies weten wat
je wilt. Vaak kom je er toch pas
achter of iets de juiste keuze is
als je al aan het studeren bent.
Je begint toch met een
bepaald beeld en een
bepaalde instelling aan een
studie en vaak is het niet
precies wat je verwacht. Ik heb
om mij heen genoeg mensen
zien stoppen met hun studie.
Of ze komen er pas later achter
dat het toch niet is wat ze
willen. Maar ik denk eigenlijk
dat die jaren geen weggegooide jaren zijn. Want je leert
er toch dingen die je vast nog
ooit kunt toepassen, zowel
kennis als voor je persoonlijke
ontwikkeling. Een ‘verkeerde’
keuze brengt denk ik ook weer
nieuwe perspectieven met zich
mee en duwt je hopelijk ook
weer een stapje in de ‘juiste’
richting.
Sylke

20

verenigingen

Evaluatie Rozenfestivalorganisatie

Rozenfestival geeft
aan verenigingen
Stichting Rozendorp Lottum heeft na Rozenfestival 2018 56.000 euro
overgemaakt aan de verenigingen die meegewerkt hebben aan het
evenement. Nog nooit heeft de stichting zoveel geld overgemaakt aan
de verenigingen die bijgedragen hebben aan het Rozenfestival.
De organisatie geeft dan ook aan terug te kijken op een succesvolle
editie.
Tijdens de evaluatievergadering
van het Rozenfestival werd duidelijk
dat er positief teruggekeken wordt
op het evenement. Bezoekers hebben het festival beoordeeld met
een 8,2. Ook bij de branche, bij
bloemisten, dorpsbewoners en de
organisatie heerst tevredenheid.
“In de diverse media werd lovend
gesproken over het festival”, aldus
de organisatie. “Zelfs een Russisch
vakblad heeft aandacht besteed aan
het Lottumse evenement.” Ondanks
dat het evenement 5.000 bezoekers
minder heeft getrokken dan
eerdere edities, kijkt de organisatie
zeer tevreden terug op het verloop
van het Rozenfestival 2018. In de
evaluaties van de verschillende
werkgroepen is duidelijk geworden
dat een aantal vrijwilligers besloten
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10.000 euro voor belevingscentrum

SOS Meerlo-Wanssum steunt
Wereldpaviljoen Steyl
Vrijwilligersorganisatie SOS Meerlo-Wanssum schenkt 10.000 euro aan de culturele attractie Wereldpaviljoen
in Steyl. Daarmee wordt de bouw van een belevingscentrum over Afrika en Ghana gesteund. Wereldpaviljoen
Steyl is een initiatief van SOS Meerlo-Wanssum.

heeft om richting 2020 een stapje
terug te doen in de organisatie.
Ook in het bestuur ontstaan enkele
vacatures. Voorzitter Jan Huijs, penningmeester Christa Wagemans en
bestuurslid Bob Obers hebben aangegeven plaats te willen maken voor
nieuwe gezichten. Dit zorgt ervoor dat
de focus van het bestuur de komende
periode komt te liggen op het invullen van deze vacatures. Het streven
is dat er voor de zomer van 2019
een nieuw bestuur geformeerd is.
Daarnaast gaat de organisatie zich
onder andere richten op vernieuwing
en aanpassing van het evenement,
zodat het organisatorisch en financieel naar de toekomst toe geborgd kan
worden. Ook hierover wil de organisatie in de zomer van 2019 meer duidelijkheid kunnen geven.
Het belevingscentrum over Nicaragua

Handige Harry
gezocht:

M/

V
40 uur p/wk, interne opleiding
Polycel Helden - Panningen 077 307 1977

Het Wereldpaviljoen wil rond de
jaarwisseling uitbreiden met de bouw
van een belevingscentrum over Afrika
en Ghana. In dat deel wordt gewerkt
met virtual reality om de bezoekers te
laten ervaren hoe het in dat deel van
de wereld is en hen kennis te laten
maken met andere culturen.
“Het project van het Wereldpaviljoen
past precies in onze visie en uitgangspunten”, aldus SOS-voorzitter Dionne
Boks uit Geijsteren. Momenteel heeft

het Wereldpaviljoen één belevingscentrum met als thema Nicaragua,
dat is gevestigd in een oud vliegtuig.
Bezoekers zien en beleven er het
Nicaraguaanse stadje San Pedro.
De mondiale groep SOS-MeerloWanssum kiest elk jaar een project
uit dat zij ondersteunt. De afgelopen
25 jaar werd steeds voor kindgerichte projecten in de Derde Wereld
gekozen om kinderen elders in de
wereld te helpen en tegelijk bewust-

wordingsactiviteiten op touw te zetten. Dit jaar werd gekozen voor het
Wereldpaviljoen in Steyl. Dit centrum werd, twee jaar na de Venlose
Floriade in 2012, opgericht op initiatief
van SOS Meerlo-Wanssum en werkt
met vrijwilligers. Het Wereldpaviljoen
heeft een permanent onderkomen
in de voormalige drukkerij van het
Missiehuis in Steyl.
Het nieuwe belevingscentrum over
Ghana wordt begin 2019 geopend.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Horst centrum € 10,00
Hegelsom € 12,00
Broekhuizenvorst € 12,00

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

Speeltoestel Roeffen Mart gerenoveerd
Vrijwilligers van speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst hebben het treintje gerenoveerd.
Dit speeltoestel werd op zaterdag 27 oktober heropend en weer officieel in gebruik genomen.
De benodigde materialen voor de renovatie werden gedoneerd door Rotary Venlo Maas en Peel.
Het speeltoestel is door de vrijwilligers van de speeltuin geheel opgeknapt. De heropening van
het speeltoestel werd gedaan door John Hermans en Ruud Jacobs. Vlak na de heropening is het
speeltoestel weer in gebruik genomen.
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Lekker (K)eten

KERNgezond van start
De Horster kinderen van de groepen 5 en 6 van basisscholen De Doolgaard, De Twister en De Weisterbeek
waren onlangs verdeeld over drie dagen te gast bij Jong Nederland voor de eerste activiteit van KERNgezond.
In samenwerking met Lekker (K)eten was hier een activiteit opgezet.

verenigingen 21
Burgerinitiatieven
tentoongesteld in
Bibliotheek Horst
Een werkgroep van Sociale Alliantie organiseert van vrijdag 9 tot en
met vrijdag 23 november een tentoonstelling in de bibliotheek van
Horst. Tijdens deze tentoonstelling zijn negen burgerinitiatieven te zien
uit heel het land. Ook wordt in het kader van de tentoonstelling op
woensdag 14 november een werkbijeenkomst gehouden.
Sociale Alliantie is een landelijke organisatie die zich inzet voor
een samenleving zonder armoede.
De tentoonstelling laat negen voorbeelden van burgerinitiatieven zien,
waarbij burgers de handen ineen
sloegen om de leefbaarheid in
hun buurt of dorp te vergroten. De
tentoonstelling wordt geopend op
vrijdag 9 november om 16.00 uur
door wethouder Han Geurts van
gemeente Horst aan de Maas.

Op woensdag 14 november om
19.30 uur wordt in het kader van
deze tentoonstelling een werkbijeenkomst georganiseerd, waarbij deelnemers kunnen meedenken over
wat de draagkracht is van burgerinitiatieven en hoe deze kan worden
versterkt. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.
Voor meer informatie en
aanmelding, mail naar
raf@cooperatievevakschool.nl

Lezing ‘Er was eens
een ondernemer…’
Na de opening gingen de kinderen onder leiding van Janine van
Lekker (K)eten aan de slag met het
maken van een groentesoep en verschillende soorten gezonde toastjes.
Verder leerden de kinderen vanalles over de Schijf van Vijf. Dit deden
ze aan de hand van een kwartetspel. Daarnaast werden de zintuigen
getest. Zo moesten ze door middel
van voelen enkele soorten groente

en fruit proberen te raden, werd er
geroken aan verschillende soorten
producten, proefden de kinderen
fijngesneden stukjes fruit en kruiden
en ontdekten ze dat ze zelfs ogen
kunnen ‘proeven. ‘Ze ontdekten dat
kleurstoffen in producten ze een
andere kijk op een product geven.
Naast al deze voedingsonderdelen
werd er ook even lekker gesport in de
sportzaal. Aan het einde van de och-

tend was het tijd om de zelfgemaakte
gerechten te proeven. Deze vonden
dan ook gretig aftrek en iedereen
genoot hiervan.
KERNgezond staat voor gezond
bewegen, gezonde voeding en
gezond gedrag met de inspiratie van
topsporters. Bij de volgende activiteit krijgen de kinderen een gastles
van een topsporter die geheel in het
teken staat van gezond gedrag.

Modelautoruilbeurs in
Sevenum
In de Schatberg in Sevenum wordt op zondag 11 november weer de jaarlijkse modelautoruilbeurs georganiseerd. Tussen 10.00 en 15.00 uur hebben modelautoverzamelaars hun verzameling op een 150 meter lange tafel
uitgestald om te laten zien en te verkopen.

Het aanbod bestaat uit vrachtwagens, personenauto’s en landbouwvoertuigen, maar ook
grondverzetmodellen, vliegtuigen en
misschien wordt er een motor tentoongesteld.
Op het terras kan een kop koffie worden genuttigd en het laatste

verzamelaarsnieuws worden uitgewisseld. Vaak zijn er ook zelfbouwers aanwezig, die op zoek gaan
naar dat ene onderdeeltje wat ze
nog missen om een eigen model te
bouwen. De entree van de modelautoruilbeurs is vrij en ook het parkeren
is gratis.

Meer informatie is te vinden op
www.modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl
Standhouders die miniaturen of
modelspoormateriaal willen aanbieden, kunnen zich aanmelden via
info@modelauto-ruilbeurs-sevenum.
nl of via de telefoonnummers
06 51 54 81 29 of 0478 69 23 14.

Vur Oow organiseert op maandagavond 26 november een lezing in
Boerderij Wienes in Hegelsom. Lucas de Mann van Wij Varkensland en
Marcel Jacobs van People’s Farm geven hun inzichten op het ondernemerschap in de voedselketen, elk vanuit andere belevingen.
Vanaf 19.30 uur zijn de bezoekers
welkom, waarna om 20.00 uur de
lezing begint. Lucas de Mann geeft
deze avond via een monoloog zijn
inzicht op het ondernemerschap in
de voedselketen en Marcel Jacobs

vertelt hoe en waarom hij het roer
heeft omgegooid in zijn ondernemerschap. De avond duurt tot
22.00 uur en is voor iedereen vrij
toegankelijk. Aanmelden kan via
geurts.judith@gmail.com

JOL-kermis in Lottum
Stichting J.O.L. organiseert van zaterdag 10 tot en met maandag
12 november de jaarlijkse JOL-Kermis in Lottum. Er zijn verschillende
activiteiten voor kinderen, er wordt een loterij gehouden en op de
maandag, die tegelijk valt met de Paardenmarkt, worden prijzen
verloot onder de aanwezige jeugd.
De JOL-kermis start op zaterdag 10 november om 14.30 uur.
Kinderen kunnen deze middag,
die duurt tot 18.00 uur, deelnemen
aan verschillende spellen en zo punten verdienen die ze later kunnen
inwisselen voor prijzen.
Op zondag start de kermis om
15.00 uur en kunnen kinderen onder

andere kans maken op een superknuffel. Deze dag gaat de kermis
door tot 23.00 uur. Op de laatste dag
opent de kermis al om 10.30 uur en
worden om 12.00 uur gratis prijzen
verloot onder de aanwezige kinderen. De opbrengst van de gehele
kermis gaat naar het jeugdwerk in
Lottum.
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Joey Hanssen Nederlands
kampioen karten
Het ging niet zonder slag of stoot, maar Horstenaar Joey Hanssen heeft zijn titel geprolongeerd in de
koningsklasse KZ2 karten. De 27-jarige toprijder won zowel de prefinale als de finale op zondag 28 oktober in
Genk en werd zo Nederlands kampioen.

Gelijkspel voor
SV Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
De heren van SV Melderslo hebben er weer een puntje bij nadat de
wedstrijd tegen Helmondia op zondag 4 november in een gelijkspel
eindigde.
Melderslo doet het tot nu toe
best lekker in de derde klasse.
Negen punten in vijf wedstrijden
voor een promovendus. Dat hadden de meeste Melderslonaren niet
verwacht. Zondag stond Helmondia
thuis op het programma, zeven punten uit zes wedstrijden. Het verschil in de ranglijst was op het veld
niet te zien. De eerste helft ging
het spel aardig gelijk op. De beste
kans was er nog voor Gijs Coenders
van SV Melderslo die een voorzet
van Stan van de Pas net over kopte.
Aan Helmondia-zijde was er ook
maar een echte kans de eerste helft.
Een schot vanaf de rand van het
zestienmetergebied. Maar Bas van

Westerveld bracht redding met zijn
voeten. Ruststand 0-0. De tweede
helft begon Helmondia fel, met
een aantal pittige overtredingen.
Hiervoor werd wel een aantal keren
geel getrokken voor Helmondia door
de scheidsrechter. De toeschouwers
kregen echter verder weinig tot geen
kansen te zien. De verdediging van
Melderslo stond vandaag ook sterk
te spelen. Net voor het einde kwam
nog de beste kans voor SV Melderslo.
Bart Verheijen kreeg de bal net voor
het zestienmetergebied. Hij schoot
de bal richting de rechterbovenhoek.
“Ohhhhhhh”, klonk het langs de lijn
al. Onderkant lat, maar niet over de
doellijn.

Blamage Sporting ST
tegen RKSVN
Het weekeinde van Joey begon
niet echt goed. De coureur was snel
tijdens de trainingen, maar hij slaagde
er niet in die snelheid om te zetten in een goed kwalificatieresultaat.
Hij plaatste zich als vijfde voor de prefinale. “Toen we met de kwalificatie
begonnen, begon het net te regenen.
Ik moest vijftien man inhalen in twee
rondjes om nog een goede tijd te kun-

nen neerzetten. Dat lukte me niet”,
aldus Hanssen.
In de prefinale wist Joey in een
spannende strijd zijn grote concurrent
Martijn van Leeuwen voor te blijven. Zo won hij vervolgens vanuit de
vijfde plaats de prefinale. Daarna wist
hij ook de finale te winnen en werd
hij Nederlands kampioen.
Op de vraag welke van de twee van

zijn Nederlandse titels de mooiste
was, hoefde Joey niet lang na te
denken. “Deze. Ik heb er veel harder voor moeten knokken”, zegt de
kartcoureur. “Het kampioenschap was
spannender, ik mocht geen fouten
maken. Maar we waren dit weekend
supersnel. Ik kon gaten snel dichtrijden. Dat gaf vertrouwen.”
(Foto: Bas Kaligis)

Hebben we, kunnen we, doen we!
Wivo levert een reeks aan machines voor in en rondom de tuin

Door: voetbalvereniging Sporting ST
Voor de spelers van Sporting ST uit Tienray en Swolgen was zondag
4 november het plan om fel en energiek te beginnen tegen RKSVN uit
Neer dat nog geen punten had. Dit liep echter anders en de wedstrijd
eindigde in 4-0.
RKSVN verraste Sporting ST compleet door een paar nieuwe spelers
in te zetten en zelf de omslag te
maken om fel te beginnen. Dit overrompelde Sporting ST compleet
waardoor in het eerste half uur het
team ook niet wist waar ze de bal
naar toe moest spelen. Dit resulteerde na 20 minuten ook in een fout
van een verdediger, wat weer resulteerde na goed druk zetten in de 1-0
die Lars Segers maakte. In de rust
was het duidelijk dat er iets moest
veranderen aan de kant van Sporting
ST. Johan van Mierlo kwam in het
veld. Tevergeefs, want Sporting ST
kwam direct na rust door een bui-

tenspeldoelpunt op 2-0 achter.
Hierna besloot trainer Han Friezen in
te grijpen en direct frisse krachten
Thijs Gerrits en Kevin Goldschmidt
het veld in te sturen. Dit zorgde
ervoor dat Sporting een aantal kansen kreeg om nog een doelpunt te
maken. Door ruimte weg te geven in
de laatste linie kregen ze steekballen te verwerken. Dit resulteerde in
de 76e minuut in de 3-0, gemaakt
door Jaspet Blauw en de 4-0 in de
81e minuut door Hubertus Dorssers.
Een flinke domper voor Sporting ST.
Zondag 18 november staat de thuiswedstrijd tegen Grashoek op het
programma.

Sparta’18 verliest
in Overloon
Meld nu aan
voor de gratis
haal- en
brengservice
Tuinmachine onderhoud, verhuur en verkoop
Specialist in beregeningsinstallaties
Eigen werkplaaats voor onderhoud en reparaties

Wivo Grashoek B.V.
Helenaveenseweg 13 | Grashoek
(077)-3082540
www.maessentuinenpark.nl

Wivo Deurne B.V.
Dubloen 13 | Deurne
(0493)-314656
www.wivodeurne.nl

Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste team van Sparta’18 uit Sevenum heeft zondag 4 november geen punten overgehouden aan het bezoek in Overloon.
Het begin van de Sevenummers
was nog redelijk. De eerste kans van
de wedstrijd was ook voor Sparta’18,
maar Bart Schouten kopte geheel
vrijstaand naast na een goede voorzet van Thijs Mertens. Daarna nam
SSS’18 het initiatief over en hield
men de gehele eerste helft druk op
het doel van de Sevenummers. In de
17e minuut was het al raak toen Frits
Lucassen in de omschakeling enkele
verdedigers zijn hielen liet zien en
bekeken de 1-0 binnen schoot. Op de
rand van het zestienmetergebied
lobte hij de bal over Yannick Vullings
heen. Sparta’18 mocht daarna blij

zijn dat de rust werd bereikt met
een 1-0 achterstand. In de tweede
helft begon Sparta’18 beter en had
men meer vat op de wedstrijd. Tot
grote kansen leidde dit echter niet.
De beste kans was voor Jeroen Smits
die van afstand Thomas Massop
tot een redding dwong. Toen Koen
Voesten in de 73e minuut, in twee
instanties, de 0-2 liet aantekenen
was de wedstrijd gespeeld. Al met
al een teleurstellende middag voor
de ploeg van trainer Ralf de Haas.
Zondag 11 november staat het
inhaalduel op bezoek bij hoogvlieger
Helvoirt op het programma.
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Spanningsloze wedstrijd
Meterik
Door: voetbalvereniging RKVV Meterik
De eerste teams van RKVV Meterik en VVV03 speelden zondag 4 november op sportpark de Herungerberg een
spanningsloze wedstrijd. Werd er vorig seizoen door de groen-witte nog een smadelijke 7-1 nederlaag geleden,
deze zondagmiddag wonnen ze tegen een zeer matige tegenstander niet eens geflatteerd met 0-7.
In de beginfase bood VVV03 veel
fysieke tegenstand en met name de
duels tussen hun trainer-speler en
Dirk van Rengs waren pittig. Dirk en
zijn medespelers speelden het slim,
gingen niet in op het fysieke spel en
hanteerde succesvol de Feyenoord
slogan ‘geen woorden maar daden’.
Daarnaast leidde scheidsrechter Ferry
Janssen uit Sevenum heel consequent
en duidelijk en daardoor werd het
een faire wedstrijd. Nadat Dirk van
Rengs en Teun Jakobs in kansrijke
positie misten, was het Rick Hesen
die profiteerde van een fout van de
keeper en gemakkelijk de 0-1 binnen schoot. Een minuut later legde

Dirk van Rengs vanuit een moeilijke
hoek alle gram in zijn schot en schoot
snoeihard de 0-2 binnen. Na een half
uur was het weer Dirk die gemakkelijk de 0-3 binnen kopte. Vervolgens
kreeg VVV03 veel te veel ruimte, had
zijn beste fase in de wedstrijd en was
een drietal keren gevaarlijk. De trainer-speler zocht bij een vrije trap slim
de ruimte en schoot maar rakelings
voorlangs, een paar minuten later
ging er nog een inzet op de lat en
de paal. Rick Hesen van Meterik was
vlak voor rust wel attent en schoot de
0-4 binnen.
Na de thee had VVV03 in het
begin een licht veldoverwicht,

maar Meterik was in de counter veel gevaarlijker. Vanaf het
uur was Meterik heer en meester.
Eerst probeerde Dirk met een lob te
scoren, maar de keeper bracht redding. Uit de volgende aanval tikte
Dirk beheerst de 0-5 binnen na
een gave voorzet van Rick Hesen.
Nadat Piet Steeghs een goede kans
naast schoot, speelde Dirk zich op
de rand van het zestienmetergebied
prachtig vrij en schoot loeihard op de
lat. Teun Jakobs had de eer om de 0-6
met een beheerste kopbal te scoren.
Nick van Berlo zette het slotakkoord
en schoot na een goede pass van
Ruud Janssen de 0-7 binnen.

GFC’33 laat Montagnards
kansloos
Door: voetbalclub GFC’33 Grubbenvorst
Het eerste elftal van de voetballers van GFC’33 veegde zondag 4 november de vloer aan met Montagnards uit
Bergen. Het elftal won thuis in Grubbenvorst met 8-1 van de Bergse ploeg.
Het gretige team, van de nog
ongeslagen trainer René Peters, greep
de Bergenaren vanaf het begin bij
de strot en liet pas na ruim 90 minuten los. Ondanks de afwezigheid van
Wouter van Denzen, Thei Breukers en
Willem van den Aarssen, hadden de
gasten weinig in te brengen. Na zeven
minuten stond het al 2-0 door een
kopbal van Joost Relouw en een eigen
doelpunt van Montagnards, na een
voorzet van Faas Boers. Dat het hierbij
bleef tot de rust, mocht een wonder
wezen. Maar de paal, de keeper en

het gemis aan scherpte voor het doel
stond een hogere score in de weg.
Montagnards kwam niet veel verder
dan de lange bal op de boomlange
spits, maar die werd vakkundig
uitgeschakeld door Wouter Peeters.
Na de thee gooiden de
Grubbenvorstenaren er nog een
schepje bovenop. Vooral door wat
meer via het middenveld te voetballen
en niet te snel de lange bal te hanteren. Die speelwijze had al snel succes want binnen twintig minuten liep
GFC’33 uit naar 6-0.

Doelpunten waren er van
Sebastiaan Theelen, Bas van
Beckhoven, Cedric Bramkamp en nogmaals Joost Relouw. Uit een spaarzaam foutje van doelman Davy Wilmer
wist Montagnards nog de 6-1 te
scoren. Maar het laatste woord was
opnieuw aan GFC’33. Via zijn tweede
en derde treffer tekende Bas van
Beckhoven voor een zuivere hattrick
de 8-1 eindstand. Daarmee handhaaft
de ploeg uit Grubbenvorst zich op de
tweede plaats van de ranglijst, op vier
punten van koploper FVC-Venlo.

Wittenhorst behoudt
aansluiting
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Met spanning begon het eerste team van Wittenhorst uit Horst zondag 4 november aan de wedstrijd tegen
angstgegner Venlose Boys. In het verleden waren het immers steeds de Venlonaren die de Horstenaren het te
moeilijk maakten. Veelal bleef het bij een gelijkspel. Dat was deze keer niet het geval, het werd 3-0.
Wittenhorst startte met veel
agressie en had al in de 8e minuut
de leiding kunnen nemen. Het was
uitstel van executie, want de corner
die volgde, genomen door Michiel
Hanssen, werd slordig verdedigd en
door Bart Zanders binnengelopen: 1-0.
Venlosche Boys herstelde zich prima.
Met veel vechtlust maakte ze het
Wittenhorst hiermee lastig.
Trainer Sjoerd van de Coelen had
een prima speelwijze uitgedokterd om
de thuisclub met hun snelle acties af
te stoppen. In de eerste helft moest
doelman Sjors Witt enkele schoten
keren. Aan de andere kant was de
juiste passing jammerlijk niet vol-

doende. Het bleef hierbij bij een nipte
1-0 voorsprong voor Wittenhorst.
Ton Kosterman, trainer van
Wittenhorst, moest na de pauze twee
spelers van de achterhoede vervangen wegens een blessure. De omzettingen bleken in de voortzetting geen
noemenswaardige handicap. Intussen
bleven de Venlonaren zoeken naar een
opening en op het middenveld namen
ze even het overwicht.
Doordat er geleidelijk aan
meer ruimte ontstond was dit voor
Wittenhorst een voordeel. Dit bleek
dan ook voor de Venlonaren niet meer
te belopen. Voor Wittenhorst brak
een mooi kwartier aan. Een uittrap

van Sjors Witt belandde op het hoofd
van Thom Derks die de bal doorkopte
naar de sprintende Rob Zanders die
zijn rush prachtig bekroonde met een
formidabel doelpunt. Doelman Ruud
Stienen kon alleen maar applaus hebben voor dit doelpunt: 2-0.
Hiermee was de wedstrijd
gespeeld en het slotakkoord was nog
voor de thuisclub. Een mooie aanval werd ten slotte afgerond door
de attente Rob Zanders: 3-0, na een
mooie actie en voorzet van Marco
Daniëls.
Hiermee kon de geschiedenis
gewist worden en Wittenhorst bleef
met deze winst aansluiting houden.
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Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze zolang
mogelijk zelf de regie in hun persoonlijke
situatie te laten behouden.

Wie geef ik het vertrouwen
als ik het zelf niet meer weet?
Situatie (namen zijn ﬁctief):
Pieter is alleenstaand. Hij is nooit gehuwd geweest en heeft ook geen
kinderen. Pieter komt uit een gezin met in totaal zes kinderen. Het
contact met zijn drie broers en twee zussen is redelijk. Pieter heeft een
behoorlijk vermogen opgebouwd, bestaande uit een eigen boerderij,
een aantal percelen grond en wat spaargelden. Schulden heeft hij niet.
Recentelijk heeft Pieter een herseninfarct gehad. Gelukkig is hij daarvan
goed hersteld. Echter, door dit herseninfarct maakt Pieter zich wel
zorgen wie voor hem zijn zaken moet regelen als hij dat zelf niet meer
kan. Hij wil dit graag zelf regelen, aangezien hij zijn broers en zussen
daarmee niet wil belasten.
Vraag: wat kan Pieter regelen?
Omdat Pieter graag zelf de regie houdt, is het belangrijk dat hij een
levenstestament opstelt. In een levenstestament kan Pieter vastleggen
wie voor hem alle zaken mag regelen die hij graag had willen regelen,
maar die op een gegeven moment niet meer geregeld kunnen worden,
omdat hij hiertoe niet meer in staat is.
Pieter kan dus in het levenstestament aangeven wie voor hem de
zaken mag regelen als hij het zelf niet meer weet, de zogenaamde
levensexecuteur of gevolmachtigde. Dit kan iedereen zijn: een familielid,
een goede vriend of juist een buitenstaander. Pieter heeft aangegeven
dat hij zijn familie niet wil belasten met deze zaken en heeft Consendo
benaderd om zijn zaken voor hem te regelen.
Verder kan Pieter in het levenstestament vastleggen wat er allemaal
door de levensexecuteur/gevolmachtigde geregeld mag worden.
Denk hierbij aan het regelen van bankzaken, het doen van de
belastingaangifte, het verkopen van de boerderij en/of de percelen
grond, het doen van schenkingen, enzovoorts. Pieter kan precies
aangeven wat wel of niet geregeld mag worden.
Kortom, voor de situatie dat Pieter het zelf niet meer weet kan hij
een levensexecuteur/gevolmachtigde benoemen bij levenstestament.
Hiervoor kan hij ook een buitenstaander benoemen, waaronder Consendo.
Meer weten?
Meer weten over het opstellen van een levenstestament of over de
dienstverlening van Consendo? Neem contact met ons op of maak
gebruik van onze “Kofﬁepraat”. Ook kunt u onze gratis informatieavond
met als thema “Wilsonbekwaamheid, zorg en wonen” bijwonen op 15 of
29 november 2018 bij Kerkeböske te Helden. Graag vooraf aanmelden.
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MCC de Streekrijders naar Tegen TFC DS 1
Red Bull Knock Out race Onnodig verlies
Set Up/MVC’64
Luc Boekestijn en Bert Alards van MCC de Streekrijders uit Horst nemen op zaterdag 10 november deel aan de
Red Bull Knock Out race in Scheveningen. Deze race staat onder motorrijders bekend als de zwaarste ter wereld.
De heren uit Horst zijn twee van de duizend deelnemers aan de race.

Door: volleybalvereniging Set Up/MVC’64
Voor de dames van volleybalvereniging Set Up/MVC’64 uit Meerlo
en Vierlingsbeek stond zaterdag 3 november de wedstrijd tegen TFC DS
1 op de planning.

Bert en Luc hebben beiden al vele
jaren ervaring in de motorsport en
hebben al vaker deelgenomen aan
wedstrijden. Voor Luc is het de tweede
keer dat hij deelneemt aan de Red Bull

Knock Out race. Beide heren hebben
de afgelopen maanden veel getraind
voor de wedstrijd van komende
zaterdag en hopen zo ver mogelijk te
komen.

De dag bestaat uit twee races.
De eerste race is voor alle duizend
deelnemers. Degenen die in deze eerste race bij de eerste 750 eindigen,
gaan door naar de tweede race.

VC Trivia D1 verliest
van Hovoc
Door: volleybalverening Trivia
De volleybaldames van VC Trivia D1 hebben niet kunnen winnen van de Horsterse vrouwen van Hovoc.
Het verloor op zaterdag 3 november in Horst met 3-1.
Met de nieuwe inspeelshirts
waren de dames van Trivia er klaar
voor. Ze startten overtuigend met een
sterke servicereeks. De tegenstander
werd verdedigend onder druk gezet,
waardoor de aanvalsdruk afnam.
Trivia moest hard aan het werk, maar
ze kon zichzelf belonen door de eerste
set binnen te halen met 18-25.
De tweede set kreeg Hovoc steeds
meer controle over de pass, aan de
kant van Trivia slopen er steeds meer

persoonlijke foutjes in. Aan beide
kanten werd opnieuw hard gewerkt,
waardoor een spannende set volgde.
Nu trok het team uit Horst aan het
langste eind, zij won de tweede set
met 25-23. In de derde set had het
team van Trivia nog steeds moeite om
haar eigen spelletje te spelen. De overtuiging van de eerste set was weg en
Hovoc nam onbewust de leiding over
de wedstrijd. Een gelijk opgaande
set met lange rally’s was het gevolg,

maar opnieuw werd de set door
Hovoc gewonnen met 25-22.
De vierde set was een spannende
set. Tot de 15 punten hield Trivia een
kleine voorsprong, maar deze gaven
zij snel genoeg weer weg. Vervolgens
werd er om de beurt een puntje
gewonnen tot een stand van 23-23.
Op dat moment wist Hovoc het spel
van Trivia slim te ontregelen, waardoor
zij de wedstrijd met winst kon afsluiten
en ze vier punten in eigen hield.

Wittenhorst VR1 nog
steeds ongeslagen
Door Richard Aben, voetbalvereniging Wittenhorst VR1
De vrouwen van Wittenhorst 1 wisten hun zesde wedstrijd op rij te winnen. Ze waren thuis te sterk voor
RKHBS uit Heerlen. Met een 4-1 eindstand werd Heerlen op zondag 4 november puntloos naar huis gestuurd.
Wittenhorst startte beter aan
de wedstrijd dan vorige week.
Carin Vissers kreeg na vijf minuten spelen de eerste kans, maar de
keepster van RKHBS hield de bal
tegen. Nog geen vijf minuten later
was het wel raak. Britt Brugman zette
de bal voor en Vissers opende de
score.
De dames uit Horst stonden goed
te spelen en er werden enkele kansen
gecreëerd, maar de kansen werden
nog niet benut. Na een half uur kreeg

Wittenhorst een corner. Middenvelder
Rachel Waisapy nam de corner en
aanvoerder Manon van Erp kopte de
bal binnen, 2-0. Na rust bleven de
oranjezwarten de gasten uit Heerlen
onder druk zetten en dat leverde al
direct een mooie kans op voor Vissers,
maar de bal werd knap gered door
de keepster. Na twintig minuten in
de tweede helft was het toch weer
Vissers die wist te scoren, ditmaal op
aangeven van Maud Vermazeren.
Vermazeren werd daarna gewis-

seld voor Kris Wijnhoven. Wijnhoven
stond nog geen drie minuten op
het veld en wist al te scoren, 4-0.
RKHBS maakte daarna nog een treffer
en zette daarmee de eindstand op 4-1.
Met deze overwinning blijft
Wittenhorst koploper. Concurrent vv
Keer wist ook te winnen en daardoor
blijft het spannend. Komende zondag
hebben de dames uit Horst een vrije
zondag en kunnen zich dan op gaan
maken voor de strijd tegen de nummer twee, vv Keer.

De eerste set werd goed begonnen. Set Up/MVC’64 begon met een
voorsprong van 4-6 en behield continu een voorsprong van twee of drie
punten. Maar na een paar fouten
stond Set Up/MVC’64 een punt achter
met 21-20. Helaas pakte de time-out
van trainer/coach Geert Robben niet
goed uit en werd de eerste set onnodig verloren met 25-21.
De tweede set werd wederom
goed begonnen. Door een goede
servicereeks van Ylva kwam Set Up/
MVC’64 op voorsprong met 5-10.
Net zoals in de eerste set werd de
voorsprong echter weggegeven
door een minder goede passing. Via
12-12 werd het uiteindelijk een achterstand van 17-14. Set Up/MVC’64
knokte terug tot 22-22 maar kon de
belangrijke punten niet binnenhalen.
De tweede set werd verloren met
25-22. De derde set ging gelijk op
naar 8-6 en 13-12. Na een zeer dis-

cutabele beslissing van de scheidsrechter in het nadeel van Set Up/
MVC’64 herpakten de dames zich en
kwamen op voorsprong met 14-19 en
16-23. De set werd dan ook gewonnen met 21-25.
De vierde set werd opnieuw
goed begonnen en Set Up/MVC’64
kwam op voorsprong met 3-7 en
6-11. Maar net als in de eerste en
tweede set kon de voorsprong niet
vastgehouden worden. Via 14-14
kwam Set Up/MVC’64 op achterstand
met 19-17. Het team herpakte zich
echter en via 23-23 werd het zelfs
23-24. Helaas wilde het beslissende
punt maar niet vallen en zodoende
werd deze set ook weer onnodig verloren met 26-24.
Volgende week heeft Set Up/
MVC’64 een weekje vrij. Zaterdag
17 november staat de wedstrijd in
Gennep tegen Flamingo’s’56 DS 2 op
de planning om 14.00 uur.

Vijfsetter

Hovoc HS1
wint van Scylla
Door: volleybalvereniging Hovoc
Hovoc HS1 uit Horst heeft zaterdag 3 november Scylla HS1 uit
Wageningen verslagen. Hovoc DS1 had ook een thuiswedstrijd en
streed tegen VC Landgraaf DS1.
De mannen begonnen wat
traag aan de eerste set. Dit herstelde zich en resulteerde in een
volleybalspektakel waarin alles
lukte. Scylla had niets meer in te
brengen en zag met 25-11 een
pijnlijke nederlaag over zich heen
komen. Scylla herstelde zich en
wist de twee sets daarna een
behoorlijke servicedruk op te leggen. Daardoor kon Hovoc haar aanvallers niet goed in stelling brengen
en wist Scylla met een sterk blok
ook hier Hovoc af te troeven. 19-25
en 15-25 waren de teleurstellende
eindstanden. Een 1-2 in setstand
achter werd als een sterke motivatie gezien om de vierde set alsnog de kans te grijpen voor winst.
Bram Joosten bracht dit fantastisch
in en wist vele malen handig het
blok van Scylla te omzeilen. Mede
hierdoor kon winst in de vierde set
behaald worden (26-24). De vijfde
set bleef tot halverwege onbeslist.
Daarna was het een serviceserie
die het verschil maakte en met
15-12 werd de eerste wedstrijd in
de eerste divisie gewonnen.
De dames begonnen de eerste
set in een vrij afwachtende houding en lieten daardoor Landgraaf

in haar spel komen. Dit resulteerde
in een niet meer in te halen achterstand, waardoor Landgraaf de
set afmaakte (20-25). De strijdlust waarmee de eerste set werd
geëindigd, kon worden voortgezet. Er kwam meer servicedruk en
Landgraaf werd overklast (25-15).

Niet meer in te
halen achterstand
In de derde set waren de
Horster dames wederom de bovenliggende partij en gingen met
de winst aan de haal (25-20).
De persoonlijke foutenlast was
in de vierde set echter zo hoog
dat Landgraaf grip kreeg op het
spel en zo met de winst er vandoor ging (20-25). Net als de heren
ook voor de dames een vijfsetter.
De dames van Hovoc startte bijzonder matig en liepen tegen een
ogenschijnlijke onmogelijk in te
halen achterstand van 4-11 aan.
Een schitterende servicereeks van
Tessa bracht Hovoc met 14-11 helemaal terug in de strijd. Met weinig
weerstand werd met tactisch spel
15-13 de vijfde set en zo wedstrijdwinst afgedwongen.
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Sint-maartensfeest Horst

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

De sint-maartensviering wordt dit jaar weer gevierd in Horst. Zaterdag 10 november staat helemaal in teken
van de Romeinse soldaat Maarten. Zo zijn er verschillende activiteiten in Horst.

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

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

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Open: dinsdag
t/m 1
vrijdag
(PER
JULI)10.00 - 17.00
dinsdag
t/m- vrijdag
zaterdag
10.00
16.0010.00 - 17.00

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

zaterdag 10.00 - 16.00

Op de zaterdagmiddag tussen
14.00 en 16.00 uur mogen alle kinderen van Horst een lampion knutselen in de blokhut van Jong Nederland
Horst. Aansluitend van 16.00 tot 17.00
uur is er in de blokhut een fakkelwedstrijd. Deelnemers van de knutselmiddag, maar ook kinderen die thuis
al een lampion hebben gemaakt,

mogen meedoen. Een deskundige
jury kiest de mooiste en meest
creatieve lampion.
Van 17.30 tot 18.15 uur mogen de
kinderen van Horst met hun lampionnen en fakkels langs de deuren gaan
om snoep en ander lekkers bij elkaar te
zingen. Afsluitend wordt de jaarlijkse
fakkeloptocht gelopen.

Die begint om 19.15 uur vanuit
het Sint Lambertusplein tot de strohoop bij ’t Risseltkapelke aan de
Gastendonkstraat. De Drumband van
Jong Nederland Horst begeleidt de
tocht. Het vuur wordt rond 19.30 uur
aangestoken. De prijswinnaars van de
fakkelwedstrijden worden dan bekend
gemaakt.

Bijbelcursus in Kapel
De Schuilplaats

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

In Kapel De Schuilplaats in Horst wordt in de komende winterperiode een Bijbelcursus gegeven.
Hierin gaan de cursisten aan de slag met de Bijbel en met de kern van het christelijk geloof.
Tijdens de cursus gaat het
onder andere over God en mens,
Bijbel en geloof en over het leven
en de dood. Voor mogelijke vragen
die cursisten hebben, wordt in de

Bijbel gezocht naar antwoorden.
Opgeven voor de cursus kan
via het contactformulier op de website www.evangelisatielimburg.nl
Aan de cursus zijn geen kosten

verbonden. Voor vragen over de
cursus kan worden gebeld of
geappt naar evangelist
Marcel de Roode op het
nummer 06 40 08 02 08.

Garden Plant BV is een groothandel gespecialiseerd in het
leveren van een compleet assortiment tuinplanten naar
klanten binnen heel Europa. Middels het Bemiddelingsen Cash & Carry concept beleveren wij o.a. tuincentra en
hoveniers. Per direct zijn wij op zoek naar een

Herfstconcert fanfare
St. Caecilia America
Fanfare St. Caecilia uit America geeft op zaterdag 10 november een herfstconcert. Het concert is een
samenwerking met fanfare St. Caecilia uit Hulsberg. Het concert vindt plaats in MFC de Meulenwiek in Meterik.
Het herfstconcert is het eerste
concert dat St. Caecilia geeft onder
leiding van dirigent Jean-Pierre
Cnoops, die sinds september van dit
jaar voor de fanfare staat.

Het orkest brengt een programma ten gehore waarbij onder
anderen solist Max van den Brand
op trombone te horen is. De concertpartner van St. Caecilia America

is fanfare St. Caecila uit Hulsberg.
Deze fanfare staat onder leiding van
Renato Meli. Het concert vindt plaats
in MFC de Meulenwiek in Meterik en
start om 20.00 uur.

Kerst met een korreltje zand
In de Lambertuskerk in Horst is op zondag 9 december Zandkunstenaar Immanuel Boie te gast. Van 16.30 tot
18.00 uur verzorgt hij samen met een orkestje en een verteller de show ‘Kerst met een korreltje zand’ in de kerk.
Kerst met een korreltje zand
is een bewerking van het Bijbelse
kerstverhaal. De zandkunstenaar
strooit zand op zijn lichtbak en vertelt
het verhaal met zandafbeeldingen
die hij met enkele vegen van zijn
handen omvormt.

Hij brengt daarnaast een verteller, live-muzikanten en een koor
mee. Kinderen tot en met 12 jaar
hebben gratis toegang tot de show.
Plaatsen zijn te reserveren door een
mail te sturen naar secretariaat@
rkhorst.nl of door te bellen naar het

secretariaat op maandag, dinsdag,
donderdag of vrijdag tussen 10.00
en 12.00 uur via 077 398 14 16.
Opgeven kan ook op dinsdagochtend in het parochiezaaltje
bij DiaconieNu tussen 10.00 en 12.00
uur.

Allround Cash & Carry
medewerker (M/V)
Je taken
• Onderhouden en bevoorraden van de Cash & Carry
• Afwikkelen van kassatransacties
• Laden en lossen van bestellingen
• Orderpicken van bestellingen
Kortom; een afwisselende en leuke baan.

Wij verwachten van jou:
•
•
•
•

Een enthousiast persoon die de handen uit de mouwen wil steken.
Enige kennis van het tuinplanten assortiment
Collegiale instelling
Geen 8 tot 5 mentaliteit

Geïnteresseerd? Mail dan je brief met CV naar:
rjeucken@garden-plant.nl
Garden Plant BV
Venrayseweg 138b, 5928 RH Venlo
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cultuur
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Agenda t/m 15 november
vr
09
11

za
10
11

Brei- en haakcafé

Herfstconcert

Najaarsconcert

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

Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging St. Caecilia America
Locatie: Zaal de Meulewiek Meterik

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: Mannenkoor Die Sevensanghers,
Budels Gemengd Koor en GZV Le Rossignol
uit Lottum
Locatie: Gemeenschapshuis De Wingerd Sevenum

Mens Erger Je Niet Toernooi

Pre-party 11-11

Open dag Beukenhof

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: Dorpspark America
Locatie: Het Beukenhof America

Sint Maarten

Snotconcert

6x Elfde van dun Elfde

Locatie: gemeente Horst aan de Maas

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 11.11 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: Stapperij de Gaper Sevenum

Boekenmarkt

Optreden Plan B

11e vd 11e

Tijd: 09.30-12.30 uur
Organisatie: Heemkunde Vereniging Sevenum
Locatie: Jan Linders Sevenum

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Pretcafé de Beurs Horst

Tijd: 14.11-23.11 uur
Organisatie: CV de Vöskes
Locatie: ’t Brugeind Meerlo

Repair Café

Optreden C-Strike

Run & Fun!

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: ’t Laefhoês America

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

Tijd: 15.00-18.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: Jong Nederlandgebouw Hegelsom

Open dag Houthuizermolen
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Houthuizermolen Lottum

zo
11
11

Modelautoruilbeurs
Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: Recreatiepark De Schatberg Sevenum

JOL-Kermis (t/m zondag 12 november)

Smederij en stroopmakerij

Tijd: 14.30 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

ma
12
11

Paardenmarkt
Tijd: 06.00 uur
Organisatie: Stichting Paardenmarkt Lottum
Locatie: Centrum Lottum

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

GTL-Europe ontwerpt, ontwikkelt en bouwt installaties, machines
en besturingssystemen voor bedrijven in de composteringsbranche
en champignonteelt wereldwijd

BEZORGERS
GEZOCHT!

In verband met sterke internationale groei zoeken wij:

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

America

binnengebied + buitengebied

 Meewerkend voorman logistiek met een praktische instelling

 Werkvoorbereider met sterk organisatietalent
 Tekenaar-Constructeur die slimme oplossingen bedenkt
Kijk op onze website voor deze en andere vacatures

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

GTLEuropeBV

GTL-Europe B.V.

www.gtl-europe.nl/nl/vacatures/

08
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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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
9 t/m 15 november 2018
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
T 0478 58 07 00

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Daarnaast treed de muziekgroep
Vurdewind op. Deze band bestaat
uit zes muzikanten die met behulp
van onder andere een banjo, fluit,
viool en drummuziek uit Nederland,

Duitsland en Engeland maken.
De band zal de dag muzikaal invullen.
Op diverse locaties in De Locht
zal een drietal tijdelijke exposities te zien zijn: Sinterklaas en

Pieterbaas, Couleur Locale en
Slaapkamergeheimen.
Het museum is geopend van
10.00 tot 17.00 uur. De demonstraties
beginnen om 11.00 uur.

Wijnproeverij in De Letste Geulde
Slijterij Weijs houdt op vrijdagavond 16 november een wijnproeverij in De Leste Geulde in Horst. Tijdens deze
avond worden verschillende wijnen achter elkaar geproefd.
Slijterij Weijs biedt ruim dertig
wijnen aan, waarvan er veel nieuw
opgenomen zijn in het assortiment.

De gasten kunnen zelf een ‘wijnrondje’
maken. Zo kunnen ze op hun eigen
manier hun smaak ontdekken. Er zijn

twee wijnimporteurs aanwezig om hun
wijnen toe te lichten. Meer informatie is
te vinden op www.slijterijweijs.nl

Jubileumweekend cv de Geiten
Carnavalsvereniging de Geiten uit Tienray viert in het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 november haar
6x11 jubileum. Na een bescheiden feest elf jaar geleden pakken de carnavalsvierders nu groots uit tijdens hun
jubileumweekend.
Het programma begint met de
receptie op zaterdag 17 november
in de hal bij Vergeldt Vegetables van
19.11 tot 20.30 uur.
Dan kan iedereen het bestuur
van cv de Geiten feliciteren met
haar 66-jarig bestaan. Daarna zijn

er optredens van Fabrizio, Björn
& Mieke, Aaltied Noeit Te Laat en
dj Hitmaestro.
De zondag wordt een familiedag.
Om 10.30 uur zal pastoor Verheggen
een Heilige Mis voordragen. Daarna
vindt er een dorpsbrunch plaats.

Als iedereen gegeten heeft, is er een
reünie van de Tienderse Ald-Prinse.
Verschillende joekskapellen zullen de
middag muzikaal inleiden. Het jubileumweekend wordt afgesloten met
een groot feest met dj Hitmaestro en
de Cornetto’s.

Meerlo

zaterdag

Alarmnummer

Smeden en stroop maken
in Museum De Locht
In Museum De Locht in Melderslo is op zondag 11 november de stroopmakerij en de smederij in bedrijf.
Er zijn demonstraties smeden en er kan stroop gemaakt worden.

Broekhuizen
zondag
		

service 27

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

Gezocht voor het teeltseizoen 2019
percelen landbouw-/ tuinbouwgrond
voor wortelvermeerdering framboos
Inlichtingen

06 53 35 20 74
06 11 21 79 09

SERVICE & ONDERHOUD

Denkt u aan een winterbeurt
voor uw tuinmachine?
aiv fo 47025335-60 nedehkjilWij
egraden
om
dmachine
raeen
aeen
n winterbeurt
rwintereemtergeven.
ofnI
Denkt
ueuwaan
u aan
Zo zorgen wij er samen voor dat u in het voorjaar weer
kunt maken
mocprobleemloos
.beurt
ierpevoor
sgebruik
revuw
@otuinmachine?
fnvani >uw tuinmachine.
liam-E

? grebnenorK ni sobsraaveioo teh jib nekkulpflez nezobmarF

SERVICE & ONDERHOUD

Wij raden u aan
uw machine
winterbeurt
te geven. Zo
zorWanneer
uw machine
nogeenniet
heeft aangemeld
voor
gen wij
er samen voor
het voorjaar
weer
probleemloos
een
winterbeurt
dan dat
kuntu inu bellen
met de
werkplaats
van
gebruik kunt maken van uw tuinmachine.
Lozeman Tuinmachines Lottum.
Tel.nr.
077-463
23 41.nog niet heeft aangemeld voor een
Wanneer
u uw machine
winterbeurt dan kunt u bellen met de werkplaats van Lozeman

Onze
monteurs
hebben
veel077-463
ervaring
met onderhoud
Tuinmachines
Lottum.
Tel.nr.
23 41.
en service van alle merken kettingzagen, grastrimmers,
Onze monteurszitmaaiers,
hebben veel 2ervaring
met onderhoud
en service
grasmaaiers,
en 4-wielige
tractoren,
van alle merken kettingzagen, grastrimmers, grasmaaiers,
houtversnipperaars, spuitmachines, robotmaaiers,
zitmaaiers, 2- en 4-wielige tractoren, houtversnipperaars,
werktuigen,
spuitmachines,etc.
robotmaaiers, werktuigen, etc.
Binnen
eenstraal
straalvanvan2020
de vestiging
Binnen een
kmkm
vanvan
de vestiging
halenhalen
en brengen
en
wijtotuw1 machine
tot 1gratis
januari
wij brengen
uw machine
januari 2019
(geldt2019
niet gratis
voor enkel
handgereedschap).
(geldt
niet voor enkel handgereedschap).
kunt ook
SKLSKL
keuren
van van
dwarsUU kunt
ookbij
bijons
onsterecht
terechtvoor
voorhethet
keuren
stroom-, motorvat- en centrifugaal spuiten. Ook voor de VCA
dwarsstroom-, motorvat- en centrifugaal spuiten. Ook voor
keuring van uw machines kunt u bij ons terecht.
de VCA keuring van uw machines kunt u bij ons terecht.

Markt 14 - 5973 NR - Lottum (Limb.) - tel. 077-4632341 -

Markt 14 - 5973 NR - www.lozeman.nl
Lottum (Limb.) - tel. 077-4632341
www.lozeman.nl

*
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WASMACHINE / WAWH2673

999,-

Tummers

* Na €50,- cashback via Bosch

6

• A+++-30% • 9 KG • 1600 t/pm • Home Connect
• i-DOS: doseert automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel

T/PM

1600

KG

9

GRATIS BEZORGD!

1923

R
A
J A -2018

9

ULTRA HD TV / KD55XF8599

1299,-

* Na €100,- cashback via Sony

,-

*

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor de algemene voorwaarden bezoekt u onze website.

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

Neem deel aan een GRATIS VIP-Demonstratie! Schrĳf u gratis in via: www.eptummers.nl/OLED

Korting op álle OLED-TV’s

ER IS AL EEN OLED
TV VANAF €1499!

9 - 10 - 11 nov

EVENT

€2 ,-

OLED

winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

• 55” (139 cm) • 4K Ultra HD • Motionﬂow XR 1000 Hz
• Triluminos-display • 4K X-Reality PRO

4K

ULTRA HD

GRATIS BEZORGD!
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Voor ons is elke dag dat we mensen blij kunnen maken een feest. Maar voor ons
95-jarig jubileum pakken wij natuurlijk extra uit. Wij werken uitsluitend met de beste
merken. En omdat je een feestje samen viert, hebben wij samen met onze partners
prachtige aanbiedingen voor u uitgezocht. Wij zien u graag terug in onze winkel, om dit
feestelijke moment samen te vieren!

In de wereld van consumentenelektronica wordt veel geroepen en vanalles
beloofd. EP:Tummers is anders dan andere elektronicazaken. Wij hebben service
écht hoog in ons vaandel staan. Zo bieden wij al 95 jaar éxtra super service die
u normaal niet zou verwachten.

AL 95 JAAR DE BESTE SERVICE!

Tummers
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